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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Spor Kulübü Ali 

Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Doğu Alt Lounge’da yaptığı toplantının 

tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Basın mensubu arkadaşlarım, lütfen çekimlerinizi yaptıktan sonra yerinizi alınız. Toplantıyı 

açacağım.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Eylül 2016 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve 

silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün 

kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen 2 aylık süre içinde vefat eden 

2654 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz 

Bülent Eken, 2755 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yüksel Onaran, 2802 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Turhan Mangaloğlu, 3894 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İsmail 

Türsan, 4211 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Cemal Şeyhoğlu, 4901 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Oktay Karaaslan, 5006 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İnci Yar, 5140 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Hasan Senih Çalıkkocaoğlu, 5284 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz ve milli yüzücümüz Mehmet Engin Ünal, 5715 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Aycan Ülgencan, 6278 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ahmet Fazıl Amal, 6441 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Önel Demirci, 9613 sicil numaralı kulüp üyemiz Serdar Özersin, 

10490 sicil numaralı kulüp üyemiz Kaya Mutlu ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için 

sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz. 

Efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek tarafından geçen 2 aylık süre içindeki kulüp faaliyetleri 

ile ilgili bilgilendirme, 

4. Kulüp Başkan Yardımcısı Avukat Eşref Alaçayır tarafından Galatasaray Adası işletmecisi ile 

mevcut ihtilafın hukuki durumu ile ilgili özet bilgilendirme, 

5. Tüzüğümüzün 87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2016 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların 

Yönetim Kurulunca sunulması, 

6. Tüzüğümüzün 96/8. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 2016 

tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarla ilgili 

Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri, 
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7. Gündemin 5. ve 6. maddesinde sunulan mali tablolarla ilgili görüşme,  

8. Güncel konular ve üyelerin kulüple ilgili konularda teklif, tavsiye ve görüşleri. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Gündem kabul 

edilmiştir.  

Değerli Üyeler,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim. Toplantıyı bozmayalım. Gündeme 

geçmeden önce, size bazı konularda bilgi arz etmem gerekiyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Son Divan toplantımızdan 2 gün sonra, ülkemizde vuku bulan darbe girişimini lanetle kınıyor, 

238 şehidimize Tanrı’dan rahmet, 2.000’den fazla yaralı vatandaşımıza da acil şifalar 

diliyorum. Ülkemiz bir iç savaşın kıyısından dönmüş ve önemli yara almıştır. Bu kalkışmanın 

siyasi, toplumsal ve mali sarsıntıları hâlen devam etmektedir ve maalesef kulübümüz de bu 

namüsait şartlardan payını almaktadır. Umarım üyelerimizin arasındaki birlik, beraberlik ve 

dayanışma ile kulübümüzün bünyesinde bu sarsıntıyı atlatabiliriz. Bu nedenle, bu hassas 

dönemde her türlü hareketimize, beyanlarımıza özen göstermemiz ve milyonlarca 

taraftarımıza da sağduyulu davranışımızla örnek olma mecburiyetimizi tüm Galatasaraylılara 

önemle hatırlatıyorum efendim.  

Bu kalkışma nedeniyle ilan edilen Olağanüstü Hâl sebebiyle, Valiliğin talimatıyla Galatasaray 

Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda Divan toplantısı yapma imkânımız olmadığı için bugünkü 

toplantıyı bu mekânda yapıyoruz. Emprovize şartlar dolayısıyla değerli üyelerimizden özür 

dilerim. Gördüğünüz gibi, burası bir toplantı salonu değil ve akustik altyapısı da pek uygun 

değil. Bu olağanüstü şartların devamı hâlinde, 111 yıllık kulübümüze yakışan bir çözüm 

üretilmesi gerekeceğini de bu vesileyle ifade etmek isterim.  

İkinci konumuz Galatasaray Adası ile ilgilidir. Son toplantımızda, sizden Galatasaray Adası 

işletmecisi ile mevcut hukuki ihtilafın irdelenmesi ve Divan Kuruluna bilgi sunulması amacıyla 

bir Hukuk Komisyonu kurulması için yetki almıştık. Bu yetki muvacehesinde, Başkan 

Yardımcısı Avukat Eşref Alaçayır başkanlığında, Prof. Mehmet Helvacı, Avukat Metin Ünlü, 

Avukat Tayfun Akçay ve Avukat Oğuz Evranos’tan teşekkül eden bir Hukuk Komisyonu 

kurulmuştur. Komisyon, toplantısını 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü, komisyon üyelerine 

ilaveten benim ve Divan Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu ve kulübümüzün avukatı Sayın 

Petek Aslan’ın katılımı ile yapmıştır. Konu tüm cepheleriyle görüşülmüş ve sonuç olarak, 

bugünkü Divan toplantımızın 4. maddesinde yer aldığı gibi, Sayın Eşref Alaçayır tarafından 

Divan Kuruluna özet bilgi sunulmasına karar verilmiştir.  

Diğer önemli bir konu ise kulüp yönetiminin Emlak Konut şirketi ile Riva ve Florya arsaları 

konusunda imzaladığı protokolün Genel Kurul adına incelenmesini sağlamak üzere bir 

komisyon kurulmasıdır. Bu komisyonda Dr. Mimar Doğan Hasol başkanlığında, Yüksek 

Mühendis Mimar İrfan Aktar, İnşaat Yüksek Mühendisi Emre Aykar, büyük bir inşaat 

firmasının ortağı ve yöneticilerinden Erden Timur, Avukat Mehmet Dedeoğlu, gayrimenkul 

geliştirme uzmanı Firuz Soyuer ve Deloitte Touche Denetim Firmasının ortağı Ömer Tanrıöver 
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göreve çağırılmıştır. Bu 7 kişilik komisyonun yapısı ve üyelerin meslekî birikimleri, yönetimce 

esas alınarak tespit edilmiştir. Komisyon şimdiye kadar 3 toplantı yaparak konuyu detayı ile 

ele almıştır. Gelecek toplantı 26 Eylül 2016 Pazartesi günü yapılacaktır. Komisyon imzalanmış 

olan protokolü tüm cepheleriyle inceleyerek, düzenleyeceği bir raporla Genel Kurula bilgi 

sunacaktır. Komisyonda 4 Divan üyesinin görev alması da Divan Kuruluna bilgi sunulması 

yönüyle bir avantajdır. Tespit edilecek Olağanüstü Riva, Florya Genel Kurulu tarihine bağlı 

olarak, olağanüstü Divan toplantısı veya olağan Divan toplantısında Divan üyelerine detaylı 

bilgi sunulacak, Genel Kurula bilgilenmiş olarak katılmamız sağlanacaktır efendim.  

Diğer bir konu da, kulüp yönetiminin stadımızda bir çocuk tribünü kurmasıdır. Türk sporunda 

daima ilkleri gerçekleştiren kulübümüz bu girişimi ile değerli taraftarların, kulüp üyelerinin, 

Divan üyelerinin 8 ila 14 yaş arası çocukları veya torunları ile maça rahatça gelmelerini ve 

çocuklarımızın da küçük yaşlarda renklerimizi tanımalarını, sevmelerini, stadımızın 

ambiansını yaşamaya başlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tribün, ayrı girişi ve ayrı 

lounge’ı ile özel bir konumdadır. Uygulanan indirimli fiyatlarla, geçen Cumartesi, yani 17 Eylül 

2016 günü Galatasaray-Rizespor maçında hizmete girmiştir. Konuyla ilgili tanıtım feuille’ü 

koltuklarınızın üzerinde mevcut, oradan alabilirsiniz. Detaylı bilgi icap ediyorsa, Divan Kurulu 

Sekreteri Sayın Erol Ergun’a müracaat edebilirsiniz efendim.  

Efendim, son konu bu yaz tatili esnasında okuduğum, 2 değerli Galatasaraylıya ait anı 

kitaplarıdır. İlk kitap, şu gördüğünüz. Efendim, ilk kitap kulübümüzün eski kürek sporcusu, 

basketbolcusu, yöneticisi, bilahare Basketbol Federasyonu Başkanı ve çeşitli yurtdışı görevleri 

olan rahmetli Turgut Atakol ağabeyimizle ilgilidir. Turgut ağabeyin ciddiyeti, saygınlığı ile Türk 

sporuna neler kazandırdığı, yurtdışında kulübümüzü, daha sonra ülkemizi nasıl şerefle temsil 

ettiğini, ülkemizde düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Dünya 

Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu gibi zor organizasyonları nasıl başarı ile düzenlediğini 

okuyabilirsiniz. Turgut Atakol kitaptaki adı ile sporun efendisi değil, sporun beyefendisiydi. 

Ruhu şad olsun! Kendisini rahmetle anıyorum.  

Diğer kitap da, basketbolun diğer bir devi, Yalçın Granit ağabeyle ilgilidir. Yalçın ağabeyin 

ülkemizde basketbolun tanınması, yayılması, yerleşmesi için gösterdiği gayret ve çabalar bu 

kitabın konusu olmuştur. Yalçın ağabeye Türk sporuna katkılarından dolayı teşekkür eder, 

sağlıklı bir ömür dileriz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu iki kitap vasıtasıyla daha yakın tanıma fırsatını bulduğum bu 2 değerli Galatasaraylı ile aynı 

kulübün üyesi olmaktan büyük mutluluk duydum. 111 yıllık kulübümüzü seçkin, saygın ve 

değerli spor kulübü yapan unsur özverileriyle hizmetten geri durmayan böyle 

Galatasaraylıların varlığıdır. Kendilerine sonsuz teşekkür borçluyuz. Ayrıca bu kitapların 

yayınlanmasında emeği geçen Sayın Sema Atakol Kasapoğlu ve Ali Granit arkadaşlarımıza da 

teşekkür borçluyuz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünkü toplantımızın gündemi önemli ve yoğun. Kulübümüzle ilgili son bilgileri birinci 

ağızdan, yani Başkan ve yöneticilerden alacağız. Değerli Divan üyelerinin de konularla ilgili 

teklif, tavsiye ve eleştirilerini görüşeceğiz. Toplantımızın kulübümüz açısından faydalı ve 
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sağlıklı bir toplantı olması için konuşma sürelerini tasarruflu kullanmalarını Sayın Başkan ve 

yöneticilerden özellikle rica ettim. Aynı hususa değerli üyelerin de dikkat etmesini rica 

ediyorum. Amaç, sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanması ve yönetime ışık tutacak önerilerin 

görüşülmesidir. Bilvesile arz ederim efendim.  

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait 

toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutanakları girişte sizlere takdim 

edildi. Bu tutanaklar gerektiği şekilde kontrol edildi ve sizlere sunuldu. Tutanakları 

hazırlandığı şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. 

Teşekkür ederim.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay herhangi bir 

evrak gelmemiştir. Onun için üçüncü maddeye geçiyorum, Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek 

tarafından geçen 2 aylık süre içindeki kulüp faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme.  

Sayın Başkan, buyurun efendim, söz sizindir. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri, Galatasaray’ın Son Derece Değerli Divan 

Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, 

Hepiniz 2 aylık bir aradan sonra tekrar yapmakta olduğumuz Divan toplantısına hoş geldiniz. 

Hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu geçtiğimiz 2 aylık sürede Yönetim Kurulu olarak ne yaptık, Galatasaray Spor Kulübü olarak 

ne yaptık, bunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Sayın Divan Başkanım rica etti, konuşmayı 

fazla uzatmamak gerekiyor. Önce sporla başlamak istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Futbolda yeni sezona başladık. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sezonu 

kupayla kapatmıştık, bu sezonu da kupayla açtık. Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş’ı yenerek 

Süper Kupa’nın sahibi oldu.  

Transfer sezonunu bitirdik. Transfer sezonunda alışılmışın dışında, son derece hesaplı, UEFA 

kriterlerini, UEFA’nın yaptığı tavsiyeleri gözönüne alarak, kulübün ileriye dönük mali yapısını 

rahatsız etmeyecek şekilde bir transfer politikası izledik. Bunu yaparken, her zaman 

yaptığımız gibi, spordaki başarıyı da bir tarafa bırakmayarak, esas alarak bunları yaptık. Kısa 

bir bilançosuna bakarsak, bu sene kadroda yer almayacağını düşündüğümüz bazı futbolcuları 

gönderdik. Bir kısmını sattık, bir kısmını kiraladık. Dolayısıyla, bütçemizde muazzam bir 

ferahlama meydana geldi. Basit bir aritmetiğe vurursak, yeni kurduğumuz takımın bonservis 

yükü yaklaşık 3 milyon euro. Çünkü getirdiklerimiz var, gönderdiklerimiz var, aradaki fark bu 

kadar. Maaş itibarıyla bakıldığı zaman da, geçen seneden yaklaşık 5 milyon euro daha az 

maaş ödenen bir takım kurduk. Buradaki en önemli kriter, bildiğiniz gibi, UEFA ile girdiğimiz 

tartışmalar sonucunda, UEFA Galatasaray’ın mali yapısına uygun olan maaş miktarını 65 

milyon euro olarak bildirmişti. Maaş dediğimiz zaman, bu sadece sporculara ödenen maaşı 

kapsamakta. Onların % 15 stopajı da dahil buna. 65 milyon euro limitine gelmedik. 59 milyon 

küsur, 60 milyon seviyesinde kaldık. Daha da aşağı gidebilir miydik? Gidebilirdik. Fakat 

geçmişten gelen futbolcu kontratları bunun daha altına inmeyi engellemiştir. Takımda 
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eksiklerimiz de vardı. Bu eksikleri de gözönüne almamız gerekiyordu. Bu seneki sportif 

faaliyetlerde de daha başarılı olmasını düşündüğümüz bir takımı kurduk.  

Basketbolda geçen sezon sonunu yine kupayla kapattık. Eurocup’ı kazandık. Eurocup’ı 

kazanınca bir üst lige, Euroleague’e terfi ettik. Geçen sene bu kupayı, bu zaferi 6 milyon 

euro’luk bir sporcu bütçesi ile kazanmıştık. Euroleague tabii bir üst lig, çok daha kuvvetli bir 

lig. Bir kısmı Türk, bir kısmı yabancı olan 16 takımın katıldığı bir lig. 12’si yabancı, 3’ü Türk 15 

takımla mücadele edeceğiz. Dolayısıyla, bu üst ligde oynayacak takımı da kurduk. Burada da 

tabii bütçemizi biraz arttırmak zorunda kaldık. Yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde bir sporcu 

bütçemiz oldu. Böyle yapmak zorundaydık. Eğer o ligde mücadele etmek istiyorsak bu 

rakamlara çıkmak zorundayız, çünkü mücadele ettiğimiz takımların bütçeleri yaklaşık 20 

milyon, 25 milyon euro’lar mertebesinde. Bu sene hedefimiz, basketbolda final four’da 

olmak. İyi bir takımız. En son katıldığımız İtalya’daki turnuvayı da kazandık zaten, orada da 

takımın gücünü gördük.  

Voleybol... Biliyorsunuz, voleybolda altyapı ağırlıklı bir sistemimiz var. Geçen sene CEV Cup’ta 

şampiyonluğu kaçırdık, ama bu sene iddialıyız. CEV Cup’ta bu sene başarılı olacağız. 

Voleybolu artık Taçspor’da oynuyoruz. Çok güzel bir tesis oldu. Salonumuz var, maçlarımızı 

orada oynuyoruz. İdman ve konaklama imkânımızı, kamp yapma imkânımızı da Taçspor’a 

taşıdık.  

Diğer branşlarda da son derece başarılıyız. Kürek, yelken, yüzme, sutopu, buralarda zaten 

Türkiye’nin en önemli kulüplerinden birisiyiz. Bunu Rio Olimpiyatları’nda da kanıtladık. Rio 

Olimpiyatları’na Türkiye 105 kişilik bir kadro ile katıldı. Bunun 15 kişisi Galatasaray’dan giden 

sporculardı. Bunu da değerlendirdik. Şu manada değerlendirdim. Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğüne giderek, Sayın Bakanla görüşerek şunu söyledim. Dedim ki, Türkiye sporu 

dendiği zaman akla gelen birkaç tane kulüp var. En önemlisi de, en önemli kulüp de 

Galatasaray. En çok bilinen, Türk sporuna ilkleri getiren, en iyi hizmet eden kulüp 

Galatasaray. Amatör sporlar, getirisinin, seyirci hasılatının azlığı nedeniyle diğer kulüplerde 

olduğu gibi Galatasaray’da da büyük bir yük teşkil ediyor. Örneğin dedim, olimpiyatlara 

giderken Galatasaray’dan aşağı yukarı % 15’ini tedarik ediyorsunuz. Bunun için, devletin 

amatör sporlara destek vermesinin gereğini hem Sayın Bakana ve çalışanlarına, hem de Sayın 

Cumhurbaşkanına anlattım. Bu manada da, kulübümüze özellikle amatör sporlara yönelik 

destek olunmasının gereğini ısrarla söyledim. Hemen akabinde bir çalışma başladı ve bizden 

amatör sporlara harcanan miktarlar istendi. Önümüzdeki günlerde de şunu bekliyoruz. 

Senede yaklaşık 85-90 milyon TL’ye yakın vergi ödüyoruz. En azından, amatör sporlara 

yapılan harcamaların, yatırımların bu vergi tutarlarından mahsup edilmesi gündeme 

gelecektir. Bu, şu anda bakanlıkta tartışılıyor, görüşülüyor. Bu konuda da çok ümitliyim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Çabuk geçmek istiyorum. Mali yapı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Galatasaray’ın mali 

yapısının büyük bir kısmındaki olumsuzluğu, bankalara olan borçları teşkil ediyor. 

Galatasaray’da görev aldığım süreden beri Galatasaray’ın banka borcu sabit. Yani şu anda 

banka borcumuz 230 milyon dolar mertebesinde. Bunun 6 milyon dolarlık kısmı otel yatırımı 

ile ilgilidir. Demek ki cari harcamalarımızın, yatırımı çıkarsak, 225 milyon, 224 milyon dolar 
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mertebesinde borcumuz var. Sayın Duygun Yarsuvat döneminde başkan yardımcılığı 

görevindeyken de bu mertebedeydi, şimdi de aynı. Zaten bu limiti artırmak da mümkün 

değil. Galatasaray’ın kredibilitesi buraya kadar gelmiş, verilen temlikler ve munzam 

teminatlar çerçevesinde. Bunun üzerine gitmek, bunu çoğaltmak, artırmak da mümkün değil. 

En kritik nokta, finansal kuruluşlara ve bankalara olan bu borçlardan dolayı, Galatasaray’ın 

senede 120 milyon TL, yani 40 milyon dolar faiz öder durumda olması. Biraz sonra 

arkadaşlarım mali tabloları size aktaracaklar. Konsolide bakıldığı zaman göreceksiniz ki, 

yaklaşık konsolide zararımız 60 milyon TL civarında. Demek ki biz bankalara 120 milyon TL 

faizi ödeme durumunda olmasaydık 60 milyon TL kârla kapatacaktık konsolide olarak. 

Dolayısıyla, burasını çok önemsiyorum ve dikkatinize sunmak istiyorum.  

Borç-alacak farkımız 330 milyon dolar mertebesinde, yani yaklaşık 970-980 milyon TL. Bu 

arada, yine Galatasaray’ın maliyesi ile ilgili iki tane çok önemli hususu gerçekleştirdik. 

Bildiğiniz gibi, geçmişten gelen, özellikle statla ilgili alınan reklamlardan, hasılattan ve 

kiralardan dolayı Maliyeye vergi borcumuz vardı. Rakamı telaffuz etmiyorum, spekülasyon 

olmasın diye. Bu borç yükü Galatasaray’ı takip eden herkes tarafından çok iyi biliniyor ve 

Galatasaray’ın altından kalkamayacağı bir seviyeye gelmiştir. Bizzat Ankara’ya giderek, 

Maliye Bakanlığı ile yaptığımız uzlaşma ve farklı görüşmelerden sonra bu borç 19 milyon TL 

seviyesine indi. O da yetmedi, 72 ayda ödeme vadesi aldık.  

Tabii Galatasaray’ın borcu bitmiyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne de, gerek buradaki 

alınan reklam paylarından, gerekse yapılan faaliyetlerden -daha önce imzalanan taahhütler 

çerçevesinde- bir hayli yüklü -yaklaşık 19 dosyadan ibaret- borçlarımız var. Bir kısmında 

mahkeme sonuçlanmış, bir kısmında hâlen mahkemedeyiz. Bununla ilgili de bir uzlaşma 

istedim ve kendilerini de ikna ettiğimi düşünüyorum. Şu anda bu görüşmeler devam ediyor. 

İnşallah önümüzdeki bir iki hafta içinde de bununla ilgili size çok iyi bir haber vermeyi ümit 

ediyorum. Çünkü bu borç yükü bizi birçok yerde kilitliyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu konularla ilgili daha detaylı bilgileri önümüzdeki dönemde yapacağımız toplantılarda size 

aktaracağım. Demin ifade ettim, Sayın Divan Başkanımın arzusu çerçevesinde konuları biraz 

çabuk geçmek istiyorum. Yatırımlar ve gayrimenkullerle ilgili durumdan size biraz bahsetmek 

istiyorum.  

Bildiğiniz gibi, içinde bulunduğumuz stadımızın en büyük problemi, üst kullanım hakkına, 

intifa hakkına yönelik herhangi bir sonucu alamamış olmasıdır. 2011’de yapılan sözleşmeler 

çerçevesinde verilen taahhütlerin bugüne kadar yerine gelmemesine bağlı olarak intifa hakkı 

askıya alınmış. Göreve geldiğim günden beri bu konuyla ilgili çalışmaktaydım. Bizzat kendim 

veya Yönetim Kurulu üyelerim, bazen de birlikte, Ankara’yı bu manada zorluyoruz, zorladık 

ve neticeyi de aldık. Buradaki en büyük problemimiz stadın çatısının kapanması olayı, çünkü 

o zamanki yönetim şöyle bir tasarrufta bulunmuş. Bu stat üstü kapanan, açılan bir stat olarak 

projelendirilmiş. Stat yapıldıktan sonra, sıra üstünün kapanmasına gelince, denmiş ki, siz 

üstünü kapamayın -müteahhit firmaya deniyor- biz bunun üstünü kendimiz kapatırız. 

Dolayısıyla, siz buraya harcayacağınız parayı -bir mutabakat yapılmış, bir liste var- bize verin 

veyahut da bu parayı bizim dediğimiz yerlere harcayın, denmiş. Bu paranın tutarı 27.5 milyon 
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TL, o günkü tarih itibarıyla. Dolar o gün 1.50 kuruş. Bugünkü değeri itibarıyla, çarptığımız 

zaman 55 milyon TL. Galatasaray borçlanmış. Ne yapılmış bu parayla? İşte buradaki 

mutfaklar, hareketli mobilyalar yapılmış. Çatının belli bir sürede kapatılması taahhüt 

edilmesine rağmen kapatılmamış. Bu da Galatasaray’ın Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğündeki borç hanesine yazılmış. Biz, ya kardeşim, işte Ali Sami Yen’i aldınız, stadı 

yaptınız, protokolümüz böyle, anlaşmamız böyle, niye üst kullanım hakkını bize 

devretmiyorsunuz, niye bizim buradaki kimliğimizi sabit hâle getirmiyorsunuz diye hep 

söylüyoruz. Onlar da bize diyorlar ki, kardeşim buyur, senin imzan burada, başkanın 

imzalamış, yardımcısı imzalamış. Ne demişsin? Ben bunun üstünü kapatacağım, kapatma 

parasını bana ver. Ee, biz de verdik. Sen niye kapatmadın?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi sorun bu. Ha, bu sorunu yönetimlerin çözmesinin gereği var. Bu sorunu çözmek için 

geldiğim günden beri yaptığım çalışma da şu. Basketbolu biliyorsunuz, biz Abdi İpekçi’de 

oynuyoruz. Oraya da senede yaklaşık 1 milyon liraya yakın kira veriyoruz. Bir de 

bölünmüşlüğümüz var. İdari bina burada, orada oynanıyor ve istihdam da ona göre artıyor. 

Galatasaray Spor Kulübü’ne beş kuruş maliyet getirmeyen bir proje hazırlamıştık. Aslında bu 

kapalı salon projesi bu kompleksin içinde varmış, fakat daha önceki yönetimler buna el 

sürmemiş. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne dedim ki, ben bu kompleksin içinde olan bu 

kapalı spor salonunu yapacağım. Burası sizin mülkiyetinizde. Evet, kullanım hakkı bizde ama 

sizin mülkiyetinizdeki bir yer. Dolayısıyla, bu salonun aslında sahibi sizsiniz. Ama siz olmanıza 

rağmen, bu salonu ben kendi imkânlarımla yapacağım. Nasıl yapacaksınız diye sordular bana. 

Dedim ki,  3 firma ile konuştum. Bu stadın, daha doğrusu kapalı salonun isim hakkı var. Bu 

isim hakkını 10 seneliğine satmak suretiyle bir otofinansman, kendi içinde bir finansman 

sağlayabiliyorum, dedim. İkna ettim kendilerini. Ayrıca, mevcut salonun içinde, etrafında, 

altında çıkacak ticari alanların Galatasaray’a ilave bir girdi sağlamasını da dikkate alarak 

kendilerini bu şekilde ikna ettim.  

Sonuç olarak, dedim ki kendilerine, bakın biz size 2011 tarihinde 50 milyon TL -yani dolar 

itibarıyla söylüyorum- borçlanmışız, stadın üstünün kapanması çerçevesinde. Bugüne kadar 

yaptığınız statların hiçbirinin üstü kapalı değil. Stadın üstünün kapalı olması bakım ve 

yönetim açısından da ekstra bir maliyet. Bunda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. O zaman biz 

bunun üstünü kapatmayalım. Ben size, Galatasaray’ın sizden kullandığı bu paranın daha 

üzerinde bir salon yapacağım. Bu salonun kullanım hakkını 49 yıllığına bana vereceksiniz ve 

bu suretle çatının kapanmasından dolayı bloke edilen intifa hakkımızı da bize vereceksiniz. 

Tabii uzun sürdü, yani bu git gel, git gel, ikna et. Yapar mısın, yapmaz mısın? Neticede, 

salonun projelerini yaptık. Hatta şöyle de bir tavsiye aldık Sayın Cumhurbaşkanından. Biz 

12.500 kişilik bir salon planlamıştık. Kendisi de, Galatasaray’a 12.500 kişi yakışmaz, salonu 15 

bin kişilik yap diye bir tavsiyede bulundu. Biz de projeyi tekrar revize ettik ve 15 bin kişiye 

çıkardık. Bu projeleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verdik. İki hafta oluyor, Yönetim 

Kurulu üyelerimle beraber Ankara’ya gittik tekrar. Sayın Bakan, işte genel müdürleri, hepsiyle 

beraber yaptığımız toplantılarda mutabakat sağladık. Bugünkü Divana, yapılan protokolü 
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getirecektim. Protokol yazıldı, şu anda imzaya açıldı. Birkaç imza eksiği olması hasebiyle 

bugün getiremedim, çok üzgünüm. Ama önümüzdeki Divanda önünüze getireceğim.  

Çatının kapanması ile ilgili sıkıntımızı bu bahsettiğim şekilde aşmış oluyoruz. Galatasaray’ın 

parası yok, salonu nasıl yapacak deniliyor. Galatasaray’ın cebinden beş kuruş para çıkmadan, 

gördüğünüz hemen şu arkadaki mekânda 15 bin kişilik salonun inşaatı yapılacak. Ruhsatı 

hazır proje. Onayın ertesi, zannediyorum bir ay içerisinde biz bunun ruhsatını alacağız ve 

konuştuğumuz firmalarla da bu işe başlayacağız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğündeki borçlarımız bitmiyor. Demin ifade ettim, bunlarla ilgili 

de bir uzlaşma peşindeyim. Son derece başarılı gidiyor. Ona bağlı olarak da, önümüzdeki 

Divanda size iyi haberleri vereceğim.  

Otel yapıyoruz. Tabii biraz gecikmemiz var. Eğer E5’i kullanarak önünden geçiyorsanız 

görmüşsünüzdür ki, cephesinin kapanması bitiyor. Gecikmenin sebebi tamamen cephenin bir 

Alman firmasına, çok iyi bir firmaya ihale edilmesi. Malzemenin biraz geç tedarik edilmesine 

bağlı gecikmelerimiz var. Biraz da piyasa şartlarını kollayarak, Galatasaray’ın mali yapısına 

bağlı olarak bir gecikme var. Fakat inşaatın devam ettiğini hepiniz izliyorsunuzdur.  

Hasnun Galip’i ele almıştık. Hasnun Galip, anlaşılmaz bir şekilde, eski eser olarak tescil 

edilmişti. Dolayısıyla, inşaatı istediğiniz gibi yapamama riski vardı. Anıtlar Kuruluna 

müracaatla, yaklaşık 6 ay süren bir çaba sonunda, tarihî eser olma özelliğinden düşürdük. 

Şimdi Beyoğlu Belediyesindeki projemiz çerçevesinde orada da alternatif bir proje, bir hostel 

veya bir iş merkezi olabilecek şekilde ve Galatasaray’a senede yaklaşık 400 bin dolar kira 

getirecek bir proje hazırladık. Bunun çalışmaları da devam ediyor. Orada da yakında inşaata 

başlayacağız.  

Başka ne yaptık? Bu arada, kusura bakmayın, bu toplantıyı burada yapmak zorunda kaldık. 

Eski toplantı salonunu Galatasaray’ın şanlı tarihinin sergilendiği bir müze hâline getiriyoruz. 

Bunu da Galatasaray’ın cebinden beş kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Bunun için, bize müze 

projesini yapan, büyük destek veren Sayın Melkan Tabanlıoğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca, 

inşa ve faaliyetlerini sponsor olarak yüklenen iki firma var. Birisi Parla Aydınlatma. Sayın 

Gürel Ayan’a teşekkür ediyorum huzurunuzda, yapacağı hizmetlerden dolayı. Diğeri ise AEK 

Mimarlık. Sayın Haldun Kilit’e de teşekkür ediyorum. Kendilerini ikna ettim. Kendileri çok iyi 

Galatasaraylı, yapılacak müzenin inşaatını üstlendiler.  

Başka ne yapıyoruz? Localarımız satılmış vaziyette, çok az bir boş var. 20 tane de ilave loca 

yapıyoruz. Bazı mekânlar vardı, o mekânları kullanmak suretiyle 20 tane loca yapıyoruz. 

Galatasaray’a getirisi çok büyük değil, ama senede yaklaşık 1.5 milyon dolar katkı verecek bir 

proje. Burada da sponsor kullanıyoruz. Bu sponsorlarla da bu locaların inşaatını yapacağız. 

Peki başka ne var?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen Divanda anlattım size. Galatasaray’ın Ali Sami Yen Bey’den sonraki, oradan itibarenki 

en önemli Genel Kuruluna hazırlanıyoruz. Büyük bir ihtimalle 22 Ekim’de, Galatasaray’ın mali 

bağımsızlığının hazırlığı olacak bir Genel Kurula hazırlanıyoruz. Bunun içinde ne var? Bunun 

içinde iki tane proje var. Birisi Riva, birisi de Florya. Galatasaray’ın gayrimenkullerini 
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değerlendirme gerekliliğini seçim beyannamemde görmüşsünüzdür. Ben buradan yaptığım 

konuşmalarda, Galatasaray’ın büyüklüğünü defaatle anlatmaya çalıştım. Galatasaray’ın mali 

sıkıntısının olmadığını defaatle söyledim. Birçok değerli üye de, ya nasıl oluyor kardeşim, bu 

kadar borç varken, bu kadar sıkıntı varken sen nasıl böyle konuşuyorsun, neye dayanarak 

bunu söylüyorsun diyordu. Tabii seçim beyannamesini okusaydı... Burada yanımda zaten 

şimdi. Ne demişim, neyi yapmışım, neyi yapamamışım, tekrar tekrar okudum.   

Değerli Divan Üyeleri,  

Galatasaray mali bağımsızlığını sağlamak zorunda. Bakın, demin size bazı rakamlar söyledim. 

Her sene 120 milyon TL, yani yaklaşık 40 milyon dolar faiz ödeyerek kulübü çok uzun vadeye 

taşıyamazsınız. Bir seneden, 1.5 seneden beri, Sayın Duygun Başkan döneminden beri 

bununla cebelleşiyoruz. Dolayısıyla, Galatasaray sahalarda kazandığı başarıları, yazdığı tarihi 

sahanın dışına da taşımak zorundadır. Elindeki potansiyel değerlerini kullanmak suretiyle 

mali bağımsızlığına kavuşması ve bu borç sarmalından, faiz yükünden kurtulması 

gerekmektedir. Ayrıca, her iki konuyu da seçim beyannamemde söylemişim. Riva için 

demişim ki, Riva çok enteresan, 2011’de ruhsata bağlanmış. Hatta 2010 senesinde belki, -

karıştırıyor olabilirim- 10 milyon TL’ye yakın da ruhsat harcı ödenmiş. İnşaata kısmen 

başlanmış, orada bırakılmış. Şimdi ben buradaki projeyi geliştirmek, mevcut projemizde 

yaklaşık 170 bin metrekare inşaat alanımız varken bunu yaklaşık 350 bin, 400 bin metrekare 

seviyesine çıkartmak için çalışıyorum. Kulübe getirisini de 300 milyon dolarlar seviyesine 

çıkartmaya çalışıyorum. Çalışmalar bu yönde de son derece pozitif gidiyor.  

Değerli Genel Kuruldan yetki almama rağmen, değerli Genel Kurulun iltifatına mazhar 

olmama rağmen, güncelliğini düşünerek bütün bu projeler için tekrardan size söz verdiğim 

şekilde Genel Kurula gidiyorum. Önünüze bu projeleri koyacağız. Bununla ilgili ön 

çalışmalarımızı yaptık, ön protokolleri yaptık. Dediğim gibi, her hareketimde Genel Kurulun 

onayını tekrar tekrar isteyeceğim söylemine bağlı olarak da, zaten protokolün içine de, bu 

projeler ancak Genel Kurul onayından tekrar geçtikten sonra realize olur diye de koydum. Bu 

iki projenin yapılış şeklini de Emlak Konut’la konuşuyoruz. Ancak Genel Kurulun onayına 

mazhar olursak sözleşmeyi yapacağız.  

Bu iki projeden bir hasılat paylaşımı şeklinde yaklaşık 500 milyon dolar çerçevesinde 

Galatasaray’a bir gelir bekliyorum. Bu paranın % 90’ı, 95’i, % 100’ü diyeyim hatta, bir tek şey 

için kullanılacak. Şimdi söylediklerim kayda geçiyor. Galatasaray’ın mali yapısını düzeltmek 

üzere, banka borçlarından kurtulmak üzere kullanılacak. Hiç kimse hayal içinde olmasın. Bu 

para ne olacak diyenler, bu parayı Başkan alsa ne yapacak diyenler var. Ne yapacağım? Şimdi 

her şey önümüzde, bankalara 230 milyon dolar borç var. Her sene de 40 milyon, 40 milyon 

üzerine koyuyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben size soruyorum. Böyle bir borç içinde olsanız, ne yaparsınız siz? Sayın Genel Kurul tarihî 

bir karar verecek. Galatasaray’ın bu borç sarmalından çıkması, mali serbestliğini, mali 

disiplinini yakalaması açısından çok değerli bir karar verecek. Ben Sayın Genel Kurulun en iyi 

kararı vereceğinden eminim ve Genel Kurulda tekrar görüşmek üzere hepinize saygılar 

sunuyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Başkana son dönemdeki gelişmeleri etraflı şekilde açıkladığı için ve ayrıca 

süreyi de gayet tasarruflu kullandığı için teşekkür ediyoruz. Efendim, gündemimizin dördüncü 

maddesine geçiyorum, Kulüp Başkan Yardımcısı Avukat Eşref Alaçayır tarafından Galatasaray 

Adası işletmecisi ile mevcut ihtilafın hukuki durumu ile ilgili özet bilgilendirme. Efendim, 

sessiz olur musunuz lütfen? Efendim, siz konuşursanız biz konuşmayalım o zaman. Buyurun 

Sayın Alaçayır. 

Avukat Eşref Alaçayır 

Sayın Başkanım, Değerli Ağabeylerim, Ablalarım, Kardeşlerim, Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Dursun Özbek yönetimi, Sayın Genel Kurul tarafından seçildiğinde derdest bir dava var idi. 

Galatasaray Adası’ndaki bazı kaçak yapıların yıkılması kararına karşı Danıştay, daha doğrusu 

İdare Mahkemesi nezdinde bir dava açılmış, akabinde Sayın Duygun Yarsuvat yönetimince, 

işletmecinin bu kaçak inşaat nedeniyle akte aykırılığı nedeniyle bir tahliye davası açılmış idi. 

Bu davada Danıştayda bulunan dosyanın beklenilmesine karar verilmiş olup, bir dahaki 

duruşma günü 27.9.2016, yani Tashih-i karar talebimiz vardı Danıştayda. Bu kararın reddi çok 

muhtemel, yıkım kararı nedeniyle akte aykırılık kesinleşeceğinden. Tahliye davasında 

şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz.  

Bizim yönetimimiz sırasında, 14.11.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda, Ada’nın kulüp 

üyeleri, aile bireyleriyle onların yakınlarına, konuklarına ve sporculara sosyal olanak 

sağlamak, üyeleri birbirlerine kaynaştırmak amacıyla sosyal tesis olarak kullanılması 

hususunda bir karar alındığından, 30.11.2015 tarihinde sözleşme sona ermiş olmakla bir 

tahliye davası açtık. Bu tahliye davası İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi önünde olup dosya 

numarası 2015/287’dir. Bu davada terditli bir talepte bulunduk. Burası bir işyeri olarak çatısız 

bölümün çatılı bölüme galebe, yani yüzde olarak daha fazla olması nedeniyle yeni bir 

tartışmaya girmeksizin süre sonunda tahliye edilmesini talep ettik. Eğer bu kabul 

edilmeyecek olursa, verilen Genel Kurul kararı nedeniyle, Galatasaray Spor Kulübü 

Derneği’nin ihtiyacı nedeniyle tahliye edilmesini talep ettik.  

Mahkeme terditi kabul ederek önce Ada’nın çatılı, çatısız oranlarını hesaplatmak üzere keşfe 

karar verdi. Bu keşif de yapıldı. Ancak bilirkişi raporu henüz dönmedi. Bundan sonraki 

duruşma tarihi de 18 Ekim 2016. Tabii bu davaların açılması ve alışmadığı bir şekilde kendi 

aleyhine gitmesi üzerine biraz hırçınlaşan işletmeci, üyelerimizden şezlong giriş ücreti almaya 

başlayınca önce sözlü olarak, daha sonra da noter aracılığıyla ihtarla, akte aykırı bu 

durumdan vazgeçmesi talep edilmiş ve ihtar edilmiştir. Fakat maalesef buna uymayacağını o 

da bize yazılı olarak bildirince, devam eden davada, yani 6. Sulh Hukuk Mahkemesi önünde, 

bu şekilde hareketin önlenmesi ve mecurdaki kiracının akte uygun olarak devamı, uymasının 

devamı sağlanması için tedbir talep ettik. Bu mahkeme bu talebimizi reddedince yeni bir 

dava açmak zorunda kaldık. Yeni açılan dava, akte aykırılık nedeniyle bir tahliye davası. 15. 

Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/690 sayılı esasında kayıtlıdır. Buradan da tedbir talep ettik. 

Sayın Hocam Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’ın da katılımı ile hâkime hanımla da görüştük, fakat 

maalesef konunun yargılama sonunda kararlaştırılabileceği şeklindeki genel gerekçe ile 



11 
 

tedbir talebi reddolundu Duruşma 1 Kasım 2016, saat 11.35’te. Bu davada duruşma süresinin 

çok uzun olacağını beklemiyorum.  

Bu gelişmeler sırasında yeni bir hukuka aykırı durum daha çıktı, akte aykırı durum daha çıktı. 

O da, yalnızca kulüp üyelerine tahsisli olan Aslan Restaurant’a dışarıdan müşteri kabul 

edildiği tespit edildi. Bir ihtar gönderilerek 30 gün içinde bu uygulamanın durdurulması ihtar 

edildi. Tanınan süre 18.9.2016 tarihinde sona erdi. Fakat bu arada yaptığımız tespitlere göre, 

Aslan Restaurant’ın tamamen servise kapatıldığı tespit edildi. Ki bu da, biliyorsunuz, 

sözleşmeye aykırı. Açık tutulup sadece Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyelerine hizmet 

verilmesi gerekiyor. Süreler bittiğinden, bu tespitler derhâl yapılarak yeni bir davamız daha 

olacak. Arz ederim. Sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Eşref Alaçayır’a teşekkür ediyoruz, özetledi. Bunlar bizim bilmediğimiz 

konular, aşağı yukarı da yakın tarihlerde konunun gelişeceğini de anlıyoruz. Umarız, 

kulübümüzün lehine bir uygulama çıkar. Beşinci maddeye geçiyorum efendim, tüzüğümüzün 

87/14. maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 

düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların Yönetim Kurulunca 

sunulması. Buyurun efendim. Sayın İsmail Sarıkaya sunacak, Muhasip Üyemiz. 

İsmail Sarıkaya 

Değerli Divan, Değerli Divan Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Basın Mensupları, 

Hepiniz hoş geldiniz. Ben, Değerli Başkanımız İrfan Aktar’ın talimatları doğrultusunda, 

mümkün olduğu kadar sizi sıkmadan, mümkün olduğu kadar özet bir şekilde size tabloları 

aktaracağım. Müsaadenizle hemen başlıyorum.  

İlk önce kulüpten başlıyoruz. Ben kalemleri size tek tek okumayacağım. Sadece başlıkları ve 

sonuçlarını okuyayım, eğer sizler için de uygunsa. Zaten diğer kısımlarını burada 

görüyorsunuz. Gelirlerimiz, erkek basketbol, kadın basketbol, tekerlekli basketbol, erkek 

voleybol, kadın voleybol, atletizm, yüzme, sutopu, kürek, yelken, binicilik, judo, briç ve 

satranç spor şubelerinin tamamıdır. Bu branşlar ve bunların tamamının 2016 bütçesi, 30 

Haziran 2016 bütçesi 18 milyon 941 bin 356 TL iken, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 

gerçekleşen 18 milyon 167 bin 153 TL. Aşağı yukarı % 4 oranında bir sapma meydana 

gelmiştir. Geçebilir miyim, müsaadenizle?  

Spor şubelerinin detaylarından sonra, bütün merkez tesisler, spor şubeleri, spor okulları ve 

diğer gelirlerimizin 2016 30 Haziran itibarıyla bütçelenmiş toplam bütçesi 49 milyon 465 bin 

456 TL iken, gerçekleşen 38 milyon 318 bin 708 TL. Aşağı yukarı % 29 oranında bir sapma 

meydana gelmiştir. Bunları ben tek tek okumuyorum. İsterseniz bir daha bir bakın, ondan 

sonra geçeyim. Eğer tamam diyorsanız geçiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Eksiklik niye olmuş, onu söylemiyorsunuz. % 29 eksikliğin sebebini söyleyelim lütfen. 

İsmail Sarıkaya 

Söyleyeyim mi? 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Özet olarak onu söylemekte yarar var. Yani niye 49 düşünmüşüz, 38 elde etmişiz? 

İsmail Sarıkaya  

Tamam. Şimdi, en büyük sapmanın olduğu merkez ve tesislerde, bakarsanız 30 Haziran 2016 

tarihi itibarıyla bütçelenen rakam 29.484.101 lira iken, gerçekleşen 19.150.939 TL. En önemli 

sapma burada meydana geliyor. Bunun da sebebi, otel inşaatının tahmin ettiğimizden daha 

ağır ilerlemesinden kaynaklanan, 12 milyon 500 bin liralık barter gelirlerimizin henüz 

gerçekleşmemiş olması. Henüz gerçekleşmedi, fakat inşaat o safhaya geldiğinde, barter 

gelirleri direk bu bütçenin, bu seneki bütçenin içinde yer alacak. Zaten en önemli sapma o. 

Bütçede sıfır kabul ettiğimiz diğer gelirler kaleminde, 3 milyon 500 bin liralık bir gerçekleşme 

meydana geldi. Bunun sebebi de, kıdem tazminatlarının karşılıklarının tekrar muhasebesel 

olarak kayıtlarımıza girmesinden kaynaklanıyor. Müsaade ederseniz, geçebilirim şimdi. Ana 

sapmaların nedenini söyledim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Tamam, teşekkür ederiz. 

İsmail Sarıkaya  

Giderlerimiz. Spor şubelerini tek tek okumuyorum. Bu yan tarafta gördüğünüz gibi, 30 

Haziran 2016, bütçelenmiş toplam 39.413.000 TL iken, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 

gerçekleşen 39.916.981 TL. Yaklaşık sapma oranı % 1.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Bu güzel. 

İsmail Sarıkaya  

Bunun sapması çok makul olduğu için Başkanımız güzel dedi. Geçiyorum. Giderlerimizin 

toplamları, merkez ve tesisler, spor şubeleri, spor okulları, diğer giderler ve finansman 

giderleri şeklinde. Toplamlarını ben size okuyorum. 2016 30 Haziran itibarıyla bütçelenen 

61.368.865 TL iken, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla gerçekleşen 64.096.063 TL. Yaklaşık 

olarak % 4 oranında bir sapma meydana gelmiştir. Bu da yani çok kabul edilebilir bir oran 

olduğu için... Bu sayfaya da isterseniz bir bakın, eğer uygunsa da geçiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Devam. 

İsmail Sarıkaya 

Şimdi ben size demin gelir ve giderleri tek tek anlattım. Yıllara bağlı olarak tablolanmış 

şekilde de, bu şekilde görebiliyorsunuz. Kırmızılar giderler, sarılar gelirler. Bizim yaklaşık 10 

yıllık özetimiz bu. Ben isterseniz bir tek en son kısmını size açıklayayım. Spor kulübünün mali 

yılı 31 Aralık itibarıyla olduğu için, 30 Haziran’a kadar biz gerçekleşmiş olanı, kalan 6 aylık 

kısmını da bütçeden alarak bu tabloyu oluşturduk. Bunun açıklaması da bakarsanız sayfanın 

en altında yazmakta. O teknik olarak mümkün mü, bilmiyorum ama ben size şöyle 
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söyleyeyim. İlk 6 aylık gerçekleşen rakamlar gerçek rakamlardır. Sonraki 6 ay ise bütçede 

öngördüğümüz rakamlardır. Sadece şu kısım.  

....  

Bir şey sorabilir miyim? 

İsmail Sarıkaya 

Tabii. 

....  

Bir şey sormak istiyorum, tamamen bilgilenmek için. Bu son kalan 6 ayı, bütçedeki rakamların 

aynısını mı aldınız? Yoksa ilk 6 ayki realizasyona göre, bütçeyi revize ederek mi koydunuz? 

İsmail Sarıkaya  

Yani ilk 6 ayda gerçekleşen, sonraki 6 ayda gerçekleşenleri önceki gerçekleşenlere esas olarak 

aldık. Tahminî olarak...  

....  

Yani bütçe rakamlarını son 6 ayda değiştirdiniz.  

İsmail Sarıkaya 

Değiştirmedik, mevcutları ile aldık. 

...  

Dolayısıyla baz almadınız. 

İsmail Sarıkaya 

Evet, yani bu sadece bir görsel.  

....  

Tamam. Yani ilk 6 ay realize, son 6 ay yılbaşında yaptığınız bütçe. 

İsmail Sarıkaya 

Bütçe, evet.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Evet, devam edelim efendim.  

İsmail Sarıkaya 

Bu tablonun da grafik hâli. Yani bu tablo bizim aslında zarar grafiğimiz, senelere bağlı olarak. 

Tamamsa, bu tabloyu da geçiyorum. Kulüp konsolide verileri. Banka kredilerimiz, 30 Haziran 

2016 itibarıyla Türk lirası kredilerimizin toplamı 401 milyon TL, dolar karşılığı 139 milyon 

dolar, evet. Yabancı para kredilerimiz, 299 milyon TL, dolar karşılığı 103 milyon dolar. Sene 

sonu itibarıyla mukayese edilsin diye, artışı görmeniz için, bir önceki senenin, 2015 31 Aralık’ı 

da tabloda görebiliyorsunuz.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Evet, 233’müş, 242’ye çıkmış. 

İsmail Sarıkaya 

Yani dolar olarak, alınan krediler 233 milyon dolardan 242 milyon dolara yükselmiş durumda. 

Tabii bu kredilere karşılık verilen teminatlar 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla toplam 1 milyar 

909 milyon TL, yine 30 Haziran itibarıyla 659 milyon 700 bin dolar. Bir önceki seneye göre 

mukayese ettiğimizde, verilen teminatlar dolar olarak 611 milyon dolardan 659 milyon 

dolara yükselmiş durumda. Teminat/kredi oranları da bir önceki sene 2.63 iken, bu sene 2.73 

olmuş. Tamamsa, bu sayfayı da geçiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Evet, devam edelim lütfen. 

İsmail Sarıkaya 

Şimdi esas tablomuz, borç-alacak. Alacaklarımızın toplamı 30 Haziran itibarıyla TL olarak 579 

milyon TL, dolar karşılığı 200 milyon dolar. Borçlarımız, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 985 

milyon TL, dolar karşılığı 340 milyon dolar. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, borcumuz dolar 

olarak 331 milyon dolardan 340 milyon dolara yükselmiş durumda. Sadece 9 milyon dolar 

artmış durumda. 30 Haziran itibarıyla 340 milyon dolar borcumuz bulunmakta. Her şey dahil, 

evet. Şimdi bu verdiğimiz rakamları bir de tablolar hâlinde, yine bu son 10 yıllık tablosunda 

konsolide olarak gösteriyorum. Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve Sportif A.Ş. dahil olmak 

üzere bu tablo oluşturulmuş durumda. Burada kırmızı kısım yine giderler, sarı kısım ise 

gelirler. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa, bunun da grafiği var, daha anlaşılır 

bir şekilde. Değiştiriyorum. Bu da bizim grafik olarak yıllara bağlı olarak borcumuzun durumu, 

yani borç-alacak farkımız, zarar grafiğimiz.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız için de teşekkür ederim. Hepinize iyi günler 

diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, biz de Sayın Muhasip Üye İsmail Sarıkaya’ya teşekkür ederiz, görsel tabloları ve özet 

tabloları ile işi komprime olarak verdiği için. Aksi hâlde, çoğumuzun eğitimi bu muhasebe 

inceliklerini takip edecek durumda değildir. Onun için, özet yapmaları için kendilerinden rica 

ettim. Efendim, gündemin altıncı maddesine geçiyorum, tüzüğümüzün 96/8. maddesi 

uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve 

bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve 

incelemeleri. Sayın Cengiz Ergani bizi aydınlatacak efendim. Sayın Ergani, buyurun. 

Cengiz Ergani 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Divan Kurulu 

Üyeleri,  



15 
 

Tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca, Denetim Kurulu raporunu sunmak için huzurlarınızda 

bulunuyorum. Tablolara geçmeden önce, bazı konularda açıklık kazanması için bilgi vermek 

istiyorum.  

Malumunuz, biraz önce Divan Başkanımın da arz ettiği gibi, mali tabloları analiz etmek, onlar 

üzerinde fikir yürütmek için belli bir eğitime veya bilgiye sahip olmak lazım. Bu da aynı 

meslek konusunda olmayan kişilerin sıkıntıyla ve zorlukla takip ettiği konular oluyor. Bundan 

dolayı, Divan Başkanımızın arzu ettiği üzere, herkesin anlayabileceği şekilde, komprime bir 

vaziyete getirdik. Sağ olsun, Divan Başkanlığı da bize bir format gönderdi. Fakat bu 

formatlarda da tabii her şeyi açıklamakta bazı sıkıntılarımız oluyor. Niçin? Birincisi, halka açık 

bir şirketimiz var. Burada arzu edilen her şeyi açık ve net olarak açıklayamıyoruz. SPK 

tarafından engellerimiz var. Hukuksal olarak bazı konularda sıkıntılarımız var. Dolayısıyla, bu 

formattan, bize gönderdikleri formattan -biraz sonra göreceksiniz- bütçe kısmını biz çıkarttık, 

çünkü halka açık şirketin bütçesini vermek SPK tarafından uygun görülmüyor. Yatırımcıyı 

yanlış motive etmek olarak düşünülüyor.  

Diğer bir konu, denetim raporlarının uluslararası bir standardı var. Biz bu raporları bu şekilde 

yazdığımız zaman sayfalar tutuyor. Ki bunun için de, işte Yönetim Kurulu kaç toplantı 

yapmıştır, hangi defterleri tasdik ettirmiştir, hangi notere tasdik ettirmiştir, vs; bunları 

söylediğiniz zaman da, bazı üyelerimiz tarafından haklı olarak, hep bunları söylüyorsunuz, 

deniliyor. Ama bunları söylemeden de o rapor, rapor olmuyor. Dolayısıyla, bugünkü 

vereceğimiz formatta, -tamamen Divan Başkanlığımızın bize gönderdiği özet bir tablodur-  

bunları size sunacağım. Bu konuda bilgi vermek istedim.  

Biraz önce de Sayın Muhasip Üye, hemen hemen aynı rakamları verdi. Ama ben şöyle, çok 

hızlı bir şekilde üstünden giderek, denetlenmiş olduğunu sizlere arz etmek istiyorum. 

Gördüğünüz gibi, 3 kolon var: 2015 Aralık, Haziran 2015, Haziran 2016. Bu rakamları 

birbirleriyle karşılaştırarak, son kolonda da artış veya eksiliş yüzdelerini koyduk.  

Toplam gelirler, Haziran 2015’te 227 milyondan -küsuratları okumuyorum, fazla vakit 

almamak için- 222 milyona düşmüş, % -2 gibi bir azalma var gelirlerde. Borç-alacak farkı - 

yine Sayın Muhasip Üyemiz söyledi- 2015 sonunda 963 milyon TL, Haziran 2015’te 919 

milyon TL iken, Haziran 2016’da 984 milyon TL’ye gelmiştir. Yani burada da % 7 bir artış 

vardır.  

Toplam finansal borçlara şöylece bir baktığımız zaman, Aralık 2015 sonunda 677 milyon TL 

olan finansal borçlar, Haziran 2016’da 700 milyona varmıştır. Bu da % 3.53’lük bir artıştır. 

Bunların hemen bir kırılımına kısaca geçmek istiyorum. Son dönemi bilhassa sizlerle 

paylaşacağım. Uzun vadede 363 milyon 788 bin lira, kısa vadede de 336 milyon 222 bin lira, 

toplamda 700 milyon TL’ye ulaşan bir finansal borcumuz vardır. Bunlarda da kısa vadede % 

15 artış, uzun vadede % 5 eksilme vardır. Hemen finansman giderlerine bakıyorum. 

Finansman giderlerini daha net görebilmeniz için Aralık 2015 rakamını vereceğim. 

120.622.000 TL’den, Haziran 2015’te 54.786.000 TL’ye, Haziran 2016’da 49.790.000 TL’ye 

düşmüştür. Yani % 9 gibi bir düşme vardır. Bunun için de, dönemdeki kur farklarının pozitif 

efektini de göz önünde bulundurabiliriz. Toplam teminatlar, ipotekler, rehinler ve temliklerin 

tutarı 2015 sonu itibarıyla 1 milyar 776 milyon iken, Haziran 2016’da 1 milyar 908 milyona 
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çıkmıştır. Bu da % 15’e yakın bir artıştır. Bunun da dağılımı şu şekilde. Son seneyi okuyorum 

hemen, Haziran 2016’yı okuyorum. 680 milyonu ipotek, 243 milyonu hisse rehini, 588 

milyonu temlik, 390 milyonu da şahsi kefalettir. Bu şahsi kefaletlerden, dernek kefaletini ve 

Yönetim Kurulu Başkanımızın şahsi kefaletlerinin de içinde olduğunu söyleyebilirim. Zaten 

fazla yok, sadece iki tane Yönetim Kurulu üyesinin var. Ama büyük çoğunluğu da 

Başkanımızın.  

Sportif A.Ş. konsolide verilerine şöylece bir göz atarsak, öz kaynaklarda Haziran 2015’ten 

Haziran 2016’ya kadar % 248 bir azalma görülüyor. 105’ten, 366’ya inmiş. Toplam faaliyet 

giderleri hemen hemen aynı kalmış, 34 milyondan 35 milyona, 36 milyona çıkmış. % 5 bir 

artış olmuş. Personel adedi 678’den 627’ye inmiş. Personel giderleri 271 milyondan 262 

milyona, % 3 inerek gerçekleşmiş. Hep Haziran 2015, Haziran 2016 olarak karşılaştırıyorum. 

Genel yönetim giderleri 24 milyondan 15 milyona, % 35, % 36 azalarak gerçekleşmiş. Şarta 

bağlı yükümlülükler 310 milyondan 230 milyona inmiştir, % 25 bir eksilme görülmektedir. 

Kâr-zarara baktığımız zaman da, 92 milyondan 79 milyona inmiş, yani % 15 azalma 

gerçekleşmiştir.  

Bizim Denetim Kurulu olarak çok kısa bir yorumumuz var. Fazla bir yorum yaparak sizleri 

etkilemek istemedik. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla, 291 milyon TL’si kısa vadeli, 385 milyon 

TL’si uzun vadeli olmak üzere toplam 676 milyon lira olan finansal borçlarımız, 2016 yılı 

Haziran ayı sonunda 336 milyon TL’si kısa vadeli, 364 milyon TL’si uzun vadeli olmak üzere 

700 milyon TL’ye yükselmiştir. Sonuç olarak, bir yıllık süre içinde, kısa vadeli finansal 

borçlarımız 45 milyon TL artarken, uzun vadeli finansal borçlarımız ise 21 milyon TL azalış 

göstermiştir. Karşılaştırma dönemlerimiz itibarıyla, toplam finansman giderleri 55 milyon 

TL’den 50 milyon TL’ye düşmüştür. Finansman giderlerindeki bu azalış kur farkı etkisinden 

kaynaklanmıştır.  

Verilen teminat, ipotek, rehin, kefalet ve temliklerdeki gelişmeler, Haziran 2015 tarihi 

itibarıyla toplam 1 milyar 662 milyon TL, oluşmakta olan meblağ, 30 Haziran 2016 sonunda 1 

milyar 900 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artışın 118 milyon TL’lik bölümü verilen şahsi 

kefaletteki artıştan, 94 milyon TL’lik bölümü ise verilen temliklerdeki artışlardan 

kaynaklanmaktadır.  

Borç-alacak farkı, Haziran 2015 tarihi itibarıyla 919 milyon TL olan borç-alacak farkı, Haziran 

2016 ayı sonunda 66 milyon TL artarak 985 milyon TL’ye yükselmiştir.  

Denetim Kurulu olarak, kısaltabildiğimiz ve Divan Başkanımızın arzu ettiği komprime hâle 

getirdiğimiz raporlarımız bunlardan ibarettir. Çok teşekkür ediyoruz. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, biz de Sayın Denetçi arkadaşımız Cengiz Ergani’ye teşekkür ediyoruz. Verdiği 

tabloları komprime hâle getirmesinin önemi de, hepimizin anlayacağı şekle dönüşmüş 

olması. Bir tek finansman giderlerinde bir hatırlatma yapayım. Başkan yıllık 120 milyon dedi, 

şimdi niye 50 milyon diye akıl karıştıran bir şey olmasın. 6 aylık dönemdir tabii o. Yine yıl 

sonunda belli rakama ulaşacak.  

Efendim, Başkanın ve değerli üyelerimizin, Denetim Kurulunun bilgilendirme konuları sona 

erdi. Onun için, gündemin yedinci maddesine geçiyorum, gündemin beşinci ve altıncı 
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maddesinde sunulan mali tablolarla ilgili görüşme. Bu konu ile ilgili söz almak isteyen değerli 

üyeler işaret buyursunlar.  

Sami Çölgeçen, biraz bana yardımcı olun. Efendim, mali konularla ilgili konuşmayacaksanız 

bir sonraki maddeye rica edeyim sizi. Nasıl arzu ederseniz efendim, ben hatırlatmış olayım. 

Evet. Başka kaydetmem gereken? Kim? Ercüment Börekçi.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önceden müracaat eden arkadaşlarımızla beraber 13 değerli Divan üyemiz müracaat etti. Bu 

itibarla, yapılacak olan konuşmaların lütfen genel sabır çerçevesi içinde kalmasını istirham 

ediyorum. Kısa konuşma için talepte bulunan arkadaşlarımızı öne alacağız. Enis Buldanlıoğlu, 

buyurun. Kısa konuşacağını ifade ettiği için kendisine birinci olarak söz veriyorum.  

Enis Buldanlıoğlu 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz, uzun zamandan beri, kulübümüz gerek 

mali, gerek idari konularda bir hayli sıkıntı çekti. Bu sıkıntıları inşallah yeni yönetimimizle, hep 

beraber el birliğiyle aşacağız ve Galatasaray’ı tekrar eski günlerine kavuşturacağız. Fakat 

bütün bu sıkıntıları çekerken, gerek mali konularda, gerek idari konularda çok fazla gayret 

gösterilmeyen bazı konular da maalesef es geçildi. Galatasaray’ın, biliyorsunuz, bir kurumsal 

kimliği vardır. Bu kurumsal kimlikte şirketin bütün karakteristikleri bulunur. Bunlar mesela 

armadır, logodur. Logoların oranları, armalar, renkler, harf karakterleri gibi bir sürü 

karakteristikler vardır. Bunlar kurumsal kimliğimizde yazılıdır ve çok elzem bir şey olup 

değiştirilmediği sürece bunlara uymak zorundayız. Biliyorsunuz, biz ne logo aşığıyız, ne 

amblem aşığıyız. Biz sarı kırmızı renklerimize aşığız.  

Maalesef son zamanlarda, kulübümüzde -ben bu kelimeyi kullanmak zorundayım- sivri akıllı 

bazı kişiler bu kurumsal kimliğimizdeki değerlerimize aykırı davrandılar. Bunlardan bir tanesi 

de renklerimizdir. Son 5 senedir Galatasaray Spor Kulübü’nün renkleri turuncu olarak değişti. 

Birisi çıktı, turuncu rengi onayladı, diğerleri de bunu kabul ettiler ve formamız turuncu oldu. 

Eğer bizim web sitemizdeki tarihçemizdeki renklere bakarsanız, sarı, turuncuya çalan bir koyu 

sarıdır, kırmızı da vişneye çalan, tatlı bir kırmızıdır.  

Biz bu renklerimize sahip miyiz şu anda? Değiliz. Bayrağımızdaki renklere bakın. Divan 

masamızdaki renklere bakın. Hepsi değişiktir. Kalamış Tesisleri’mizdeki Galatasaray 

bayrağının renkleri değişiktir. Oradaki spor tesisinin üzerindeki amblemdeki renkler 

değişiktir. Bu böyle olmaz. Galatasaray’ın değerleri vardır. Bütün dünya Galatasaray’ı 

renkleriyle tanır ve bu renklerin kesinlikle değişmemesi lazımdır. Evet, ticari açıdan bütün 

dünya kulüpleri şu anda değişik renklerde formalar üretmektedir. Tamam, biz de yapacağız 

onu. Eğer kazançsa, ticari amaçlı, siyah formamız olsun. Zaten oldu da. Mor formamız oldu, 

mosmor olduk. Pembe formamız olsun, mor çiçekli pembe formamız olsun, ona da razıyız. 

Ama bizim hiç olmazsa, Galatasaray Kulübü’nün değerlerine uygun, kurumsal kimliğimizdeki 

renklerimize uygun, kendi renklerimizi ihtiva eden bir formamız olması lazım. Bu da klasik 

Metin Oktay formasıdır. Hiç olmazsa Metin Oktay formasını kendi renklerimizle giyelim, 

çıkartalım. Turuncu olduk. Eğer turuncuya itirazı olan varsa...  
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Bakın, onu söylüyorum. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Kendim, Levent’te bir anket yaptım. 

189 kişiye bizim renklerimizi gösterdim, bilhassa turuncu rengi. Bu 189 kişiden 186’sı turuncu 

dedi. Bir kişi, ben Fenerliyim, bana ne, dedi. İki kişi ise, vallaha bilemeyeceğim, sarı da 

olabilir, turuncu da olabilir, dedi. Dolayısıyla, bu renk turuncudur. En kısa zamanda bu 

turuncudan kurtulmamızı, kurumsal kimliğimizdeki, karar verilen renklerimizin uygulanmasını 

istiyoruz. Bunu Yönetim Kurulumuzdan rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Buldanlıoğlu’nun hatırlattığı konu önemli. Bizim tespit edilmiş bir renk 

kodumuz var. O renk kodumuzun kullanılması için tabii ki Yönetim Kurulumuzun, 

Başkanımızın talimatlarını gerekli yerlere vermesi lazım. Yani aklına esenin renk kodunu 

değiştirerek bir imalat yapmaması lazım. Arkadaşımız önemli bir şeyi hatırlattı.  

Sayın Ercüment Börekçi, siz de kısa bir konuşma için söz istediniz. Buyurunuz. Biliyorum, 

biliyorum.  

Ercüment Börekçi 

Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu, Muhterem Galatasaraylılar,  

Ben 5287 Ercüment Börekçi. Sizleri saygıyla selamlarım. Bilindiği üzere, Galatasaray, Türk 

sporunun merkez gücü, lokomotif gücü. Ama yüzme ve sutopunun da lideri. O lider 

Galatasaray, yüzme ve sutopunda birçok efsaneler yetiştirmiştir, karşımda oturan Semih 

Haznedaroğlu, Yılmaz Toköz gibi. Ama müsaade ederseniz, geçenlerde toprağa verdiğimiz 

Engin Ünal için bir iki cümle söyleyeceğim.  

Engin Ünal, sayısız rekorlar, sayısız birincilikler kazandı ve bunların karşılığında, boyunlara 

görülen madalyalar takıldı. Ama kendisi mütevazılığı, alçak gönüllülüğü, sevecenliği, 

heyecanı, disiplini ve başarısıyla gönüllere görünmeyen madalyalar da nakşetti. Küçük 

yaşlardan beri hayranlıkla izlediğim Engin Ünal’la, kendisi Burgaz Adası’na taşındığında -ki bu 

30 sene önce- Galatasaray hakkında, yüzme hakkında, sporcu hakkında ve sporcunun nasıl 

olması hakkında uzun uzun görüşme imkânı buldum ve onlardan çok istifade ettim. Bu büyük 

spor adamını bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum. Geçenlerde, bayramın birinci günü 

toprağa verdik Heybeliada’da. Eğer yanlışım varsa, o törende Galatasaray’ı temsilen bir kişiyi 

göremedik, bir çelenk de göremedik. Bu Kurban Bayramının telaşından da olabilir, ama 

önümüzdeki bu günler sanırım telafi günleridir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Divan  Kurulu Sekreteri Ömer Işıl katılmış. 

Ercüment Börekçi 

Ben bu camiadan yetişen, ebediyete intikal eden tüm sporcularımızı rahmetle, şükranla 

anıyorum. Hayatta kalanlara da minnetlerimi ifade ediyorum. Esenlikler diliyorum. Sizlere de 

saygılarımı sunuyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Ercüment Börekçi’ye teşekkür ediyorum. İnternet mesajlarında yazıldığı gibi, futbolun 

Metin Oktay’ı ne ise su sporlarının Engin Ünal’ı oydu. 39 Türkiye rekoru kırmış, alçak gönüllü, 

çok saygılı, çok dikkatli, çok iyi bir Galatasaraylı, iyi bir mimar, iyi bir aile babası, örnek bir 

arkadaşımızdı. Şanssızlık o ki, hepimizin yurt dışında, sağda, solda olduğumuz bir dönemde 

oldu cenazesi. Hepimiz için üzüntü vesilesidir. Kendisine Tanrı’dan rahmet diliyorum.  

Sayın Sami Çölgeçen, buyurun efendim. Siz de kısa konuşma için söz istemiştiniz.  

Sami Çölgeçen 

Sayın başkanları ve hazirunu saygıyla selamlıyorum.  

Evvela Sayın Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten gayet akılcı, gayet zeki 

projelerle Riva’yı, Florya’yı ve Hasnun Galip’i değerlendiriyor. İnanıyorum ki, bu 

değerlendirmelerin sonunda, sırtımızdaki bu büyük borç yükü hakikaten ortadan kalkacak. 

Bitti mi? Hayır. Bence problem bundan sonra başlıyor. Kalkacak da ne olacak? Aynı sistemde 

devam edersek, 1980’lerde, 90’larda her sene verdiğimiz açık 20 milyon dolardı. Bu ara her 

sene 40 milyon dolar açık veriyoruz. Aynı sistem devam ederse, 10 sene sonra ikinci bir 

Florya da yok, ikinci bir Riva da yok. Duvara toslayacağız. Demek ki, başka bir şey yapmak 

lazım. Sadece borçları ödemekle bu iş bitmeyecek.  

Peki, ne yapmak lazım? Mesele şu. Bu İdare Heyeti de, bundan sonra gelecek idare heyetleri 

de bir ikilem içindeler. İkilem şu. Yönetim Kurulu bir taraftan Galatasaray’ın menfaatlerini 

kollama ile yükümlü iken, 5-6 bin kongre üyesine hesap vermekle yükümlü iken, öte taraftan 

da milyonları bulan taraftarın medya vasıtasıyla yaptığı büyük baskı var. İki sene, üç sene için 

gelen Yönetim Kurulundaki arkadaşlar, bütün iyi niyetlerine rağmen, bu baskıya 

dayanamıyorlar. Ne yapalım ağabey, bizden sonra tufan deyip, Ünal Aysal Sayın Başkanımızın 

dönemindeki gibi anormal sıçramalarla, iki tane Drogba ile perişanlığın başlangıcını 

yapıyorlar. Benim görüşüm, bu ikilemi ortadan kaldırmak için yönetim kurullarını 

güçlendirmek lazım ki Yönetim Kurulu bir şeye dayanarak daha radikal, daha enteresan 

kararlar alabilsin.  

Nasıl güçlendirebiliriz? Şimdi bir UEFA kriterleri meselesi var. UEFA kriterleri bütün kulüpleri 

bir hizaya soktu. Benim önerim şu olacak. Bir komite kuralım ve bir Galatasaray kriterleri 

ortaya çıkartalım. Değişmez, anayasa gibi değişmeyecek kriterler olsun ve idare heyetleri de 

bu kriterlerin dışına çıkmamaya mahkum olsun. Bu kriterler Genel Kurulca da kabul edilsin. 

Taraftar baskısından nasıl kurtuluyoruz? UEFA böyle dedi deyip kurtuluyoruz. Galatasaray’ın 

da kriterleri budur kardeşim diyebilelim. Böyle bir komite kurulmasını ben istiyorum.  

Şimdi diyeceksiniz ki, bu komitede kimler olmalı? Birkaç tane isim verme cüretini kendimde 

buluyorum. Bu komitede çoğu zaman haklı, en acımasız tenkitleri yapan Sayın Hayri Kozak, 

Sayın Murat Ece, Sayın Taner Aşkın gibi kardeşler olmalı. Bunlar oturup çalışmalı, 6 ay, 1 

sene, Galatasaray’ı bundan sonra her sene 40 milyon dolar içeriye atmayacak yol haritası 

nedir, onu tespit edip Genel Kurula sunmalı. Benim maruzatım bundan ibaret. Çok teşekkür 

ederim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Sami Çölgeçen’e de biz teşekkür ediyoruz. Bahsettiği konuyu bir tezekkür 

edelim, bakalım, nedir, ne değildir. Sayın Hüsamettin Kavi, buyurun efendim.  

Hüsamettin Kavi 

Sayın Başkan, Yönetim Kurulumuzun Sayın Başkanı, Değerli Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Basın Mensupları,  

Ben Galatasaray Kulübü’nün 7182 sicil numaralı üyesiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 

1972 yılı mezunu, inşaat yüksek mühendisiyim ve 40 yıldır sanayi ile uğraşıyorum. 1983 

yılından günümüze, gerideki 33 yıllık süre içinde sivil toplum kuruluşlarında neredeyse 

çalışmadığım kurum kalmadı. En uzun süre görev yaptığım yer İstanbul Sanayi Odası’dır. 18 

yıl hem Yönetim Kurulu Başkanlığı, hem de Meclis Başkanlığı yaptım. Galatasaray Spor 

Kulübü’nün kurumsal çatısı altında, kürsüsünde ilk kez söz alıyorum. Son aylarda Divan 

Kurulu üyesi olduktan sonra, özellikle Divan Kurulu toplantılarını kaçırmamaya özen 

gösteriyorum, gayret ediyorum. Bütün bunlara karşın, fikir üretmek için de Galatasaray’ın ve 

Divan üyelerimizin olaya nasıl baktıklarını, nasıl fikir ürettiklerini, nasıl düşündüklerini de iyi 

tanımak, anlamak gerektiğinin farkındayım. Tabii ki bütün bunların yanında, Galatasaray Spor 

Kulübü’nün güçlüklerini hepimiz biliyoruz. Türk sporunun ve özellikle futbolun içine düştüğü 

tablo da net olarak önümüzde ve hepimizce de bilinmekte.  

Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz,  

Spor kulüplerimizin mali yapıları maalesef iç açıcı değil. Bu konuda hiç tereddüt yok. Biraz 

evvel Sami Bey de dile getirdi, UEFA kriterleri ortada. Biz de bu kriterlerden, son yıllardaki 

mali sonuçlarımız -ki arkadaşlarımız sizlere takdim ettiler- nedeniyle nasibimizi aldık. Bu yıl 

UEFA kupalarına katılamıyoruz. Bu bizim için, Galatasaray için, Türkiye’nin Galatasaray gibi 

son derece önemli bir kurumsal yapısı için bana göre çok önemli bir ders. Peki, büyük 

Galatasaray’ın bu sıkıntılarla bir kez daha karşılaşmaması için, onu geleceğe doğru taşımak 

için ne yapmamız lazım? Büyük Galatasaray’ı sağlam bir yapıda hedeflerine taşıyabilmek için, 

mali açıdan güçlü olmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Peki, mali açıdan güçlü olmak için ne 

yapmak lazım? Bizler, sizler, değerli Divan Kurulu üyelerimiz, yılların iş adamlarısınız. 

Yıllarınızı işletmelerinizin yönetiminde harcamış, değerlendirmiş, doğru kararlar almış 

insanlarsınız. Yapacağımız şey, üzerimizdeki bu borç yükünden ve ağır faiz yükünden 

kurtulmamız lazım. Yönetim Kurulumuzun ve Sayın Başkanın cari bütçe uygulamaları ve gelir 

gider dengesi konusundaki hassasiyetini hepimiz görüyoruz. Her vesileyle bize ifade ediyor. 

Belki bazı arkadaşlarımız bundan memnun olmayabilirler. Ancak bugün popülizm devri bitti.  

Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz, Değerli Galatasaraylılar,  

Artık gerçeklerimize göre, imkânlarımıza göre, bütçemize göre doğru kararlar almak ve 

bunları doğru uygulamak zorundayız. Eldeki tüm kaynakları verimli kullanarak hedeflerimizi 

gerçekleştirme çabası içinde olmaya mecburuz.  

Gelelim borç yönetimine ve orta, uzun vadeli hedeflere. Hepinizin yılların sanayicisi olduğunu 

biraz evvel ifade ettim. Biz borçlu olduğumuz an ne yaparız? Biz borçlu olduğumuz zaman, 

oturur, elimizdeki kaynaklarımıza bakarız. Nakdî kaynaklarımıza bakarız, gayrinakdî 

kaynaklarımıza bakarız. Elimizdeki pasif varlıklarımızı değerlendirmenin yollarını ararız, 
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imkânlarını ararız. Galatasaray’ın elinde bu anlamda son derece önemli iki pasif varlığı var. 

Bir tanesi, 1 milyon metrekarenin üzerindeki Riva Tesisleri, öbür tarafta da 3 parçadan 

oluşan, bir tanesine bizim sahip olduğumuz, bir tanesi Spor Genel Müdürlüğü, bir tanesi de 

hazinenin üzerine kayıtlı Florya’daki 3 parça arazi. Bu konuda, elinizdeki pasif varlıklarınızı 

aktif hâle getirmeye yönelik düşüncenin dışında başka bir alternatifimiz şu an yok. Bu arada, 

içinde bulunduğumuz dünya ve Türkiye ekonomisini de göz ardı etmemeniz gerektiğini 

hatırlatmak istiyorum. Çünkü bugün baktığınızda, inşaat sektörünün pek de keyifli bir 

süreçten geçmediğini görüyoruz. Demek ki hem Riva, hem de Florya Tesisleri için önyargısız 

tüm imkânları ve alternatifleri (parantez içinde söylüyorum, çok da bol olmayan 

alternatifleri) doğru değerlendirmek ve zamanında değerlendirmek zorundayız. Sayın 

Başkanımız ifade etti, bu konuda çalışan bir kurulumuz var. O kurulumuzun görüşleri, 

Yönetim Kurulumuza intikal ediyor. Hızla bu manada oluşan alternatifleri, fikirleri gözden 

geçirmek ve karar sürecine taşımak zorundayız.  

Bu iki proje için de, geçen ayki toplantıda Sayın Başkanın sunumundaki rakamlar son derece 

açık. Eminim ki, siz de farklı anlamadınız. Sadece ölçü boyutu konusunda fikir vermeye 

yönelikti. Galatasaray ne bir arsasını, arazisini sattı veya birine bir taahhütte bulundu, ne de 

bu konuda belirlenen rakamları kasasına aldı. Dolayısıyla, Galatasaray ne 300 milyon dolar 

kazandı, ne de 200 milyon dolar kaybetti. Ama mertebeleri bilmek faydalı, çünkü mertebeleri 

bilmezsek hayallerimizin ucu olmayabilir. Hâlbuki hayal edecek hâlimiz yok. Bugün gerçekler 

üzerinde projeler yapmak zorundayız. Önce Türk sporu ve Galatasaray’ımızın hedef ve 

gerçeklerinden sapmadan çalışmak, projelerimizi oluşturmak, gerçekçi projeleri sizlerden, 

kurullarımızdan onaylanarak almak ve uygulamaya koymak zorundayız. Bugünkü tablo ile 

kanaatim odur ki, devir durmak, beklemek, ertelemek devri değildir. Yönetim Kurulumuza ve 

Sayın Başkana, hepimiz deneyimlerimiz, bilgilerimiz, ilişkilerimiz ve önerilerimizle destek 

vererek bu mevcut varlıklarımızın doğru değerlendirilmesini, en verimli şekilde 

değerlendirilmesini sağlamak için katkıda bulunmak zorundayız. Hedefimiz, gelecekte, orta- 

uzun vadede ayakları yere sağlam basan, Başkanımızın tabiri ile  mali bağımsızlığını 

sağlayacak bir Galatasaray yaratmaktır.  

Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz,  

Bu sorumluluklar hepimizindir. Hepimiz bu konuda katkıda bulunmak, fikir üretmek, 

önerilerde bulunmak zorundayız. Yönetim Kurulumuzun da bu sorumluluğu sizden aldığı 

güçle en iyi şekilde değerlendireceğine ve değerlendirmek durumunda olduğuna inanıyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Hüsamettin Kavi’ye teşekkür ederiz. Yılların Sanayi Odası Başkanı olarak, o da 

birikimlerinden istifade etmemizi arzu ediyor. Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim, söz sizin. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Kulüp Başkanı ve Muhterem Yönetim Kurulu Üyeleri, Çok Kıymetli 

Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri,  
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Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra, iki 

aylık bir süreden sonra, ilk defa bugün tekrar bir araya geldik. Ama ne yazık ki, alışageldiğimiz 

yerde değil, alışageldiğimiz yerin dışında yapmaya başladık artık Divan Kurulu toplantılarını. 

Bu eski ve hakiki Galatasaray’a gönül vermiş olan bizleri bir yerde rencide etmeye başladı. 

Bizim artık, bu toplantıları yapacak, bize yakışır, her zaman her yerde bahsedilecek bir Divan 

Kurulu toplantı yerine ihtiyacımız var. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bu Galatasaray’ın 

olmazsa olmazlarından bir tanesi. Buna böyle değer vermek zorundayız.  

Şimdi, özellikle bugün Sayın Başkanın açıklamalarından sonra kendisine teşekkür ediyorum. 

Yapılabilecek en doğru yolu seçmiş. Ve bu yönde bizlere gerekli bilgileri aktararak yoluna 

devam etmekte. Tabii biraz evvel Sami arkadaşımız değindi, çok doğru bir husus. Bu borçları 

sildiğimizi kabul edelim. Neyle siliyoruz? Riva ile siliyoruz. Neyle siliyoruz? Florya ile siliyoruz. 

Kiminle iş birliği yapıyoruz? Devletle iş birliği yapıyoruz. Ama bakın, Sami arkadaşımızın 

değerli fikrinin altını çizmek lazım. Sonrası ne olacak? Ödedik, bitti. Sattık, kapattık. Ondan 

sonra gelirler ne olacak? Hangi gelirlerle biz buradan çıkacağız? Yani şöyle söyleyeyim, 

senede 400-500 bin dolarlık Hasnun Galip’in geliri Galatasaray için hiçbir şey değil. Otelin 5 

milyon dolarlık geliri hiçbir şey değil. Eğer bir şey varsa, bugünden yarına ne yapabilirizi 

konuşmamız lazım. Bakın, geçmiş geçmişte kaldı. Onunla yapılabilecek hiçbir şey yok. İşte 

burada yazıyor. Gelir, gelir söyleriz, şu kadar borcumuz var, bu kadar borcumuz var. O bunu 

yaptı, bu bunu yaptı. Bunların hepsi lafıgüzaf. Bizim fikir üretmemiz lazım. Önümüze bakacak, 

Galatasaray’ı yaşatacak projeleri ortaya koymamız lazım. İşin özü, işin hakikatı burada. Evet, 

birbirimizle dalaşmaktansa, birbirimize sataşmaktansa, birbirimize hak etsek de, hak etmesek 

de birtakım söylemlerle ortalığı bulandırmaktansa, gelin hep beraber burada bir şey yapalım. 

Galatasaray Divan Kurulu olarak yeni projeleri buraya getirelim. 

Hüsamettin Bey’in söylediğine katılıyorum. Galatasaray camiası içerisinde bin tane değil, 

binlerce insan var. Biz niçin bu insanlardan istifade ederiz? Niçin ufak bir konsantrasyon 

içindeyiz? Söylüyorum. Muhteşem bir Divan salonu düşünün, her şeyi olan, her konfora haiz. 

Niye orada Divan Kurulu bugünkü kadar az olsun? Oraya herkes gelir. Her imkânı da 

kullanarak gelir.  

Ben mali konularda açıklama yapan hem Muhasip Üye İsmail Sarıkaya’ya, hem de Denetçi 

Cengiz Ergani Bey’e teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın çıkışı, biraz evvel Sayın Başkanın da 

ifade ettiği gibi, tek yol olarak... Pardon, burada bir şeyi atlamayayım. Eşref kardeşime de çok 

teşekkür ediyorum, Ada hakkında gerekli bilgileri bize aktardı. Bu işin takibinin muhakkak ki 

ciddiyetle kendisi tarafından yapılacağını biliyorum, ama bizlere ara ara bu bilgileri aktarırsa 

daha da memnun olacağımızı arz etmek isterim.  

Şimdi, biz çıkış yolu olarak iki şeyin üzerinde duruyoruz. Bunlardan bir tanesi Riva. Riva, adı 

Riva. Hayır beyler, Riva değil. Bugünden itibaren, bu kürsüden sizlerin yüksek 

müsaadelerinizle, sırtıma alarak şunu söylüyorum: Selahattin Beyazıt Galatasaray Riva 

Tesisleri. Bunun başka hiçbir yolu yok. Bakın, biraz sonra protokoller yapılacak. Benim 

yönetimden bir tek ricam var. Lütfen şöyle yapalım, yapınız. 22 Ekim’de bahsetmiş olduğunuz 

Genel Kurula, gündemin bir maddesi olarak, o tesislere Selahattin Beyazıt’ın adının 

verilmesini koyunuz ve oylamaya getiriniz. Bu bir ahde vefadan öte, yapılması zorunlu olan 
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ciddi bir husustur. Altını çizerek dikkatinizi çekiyorum. Bakın, eğer Selahattin Bey o gün 

bunları görmeseydi, Sayın Başkan o gün bunları görmeseydi biz bugün acaba ne hâldeydik? 

Bunu bir düşünelim. Evet, bugün çok kötü şartlarla karşı karşıyayız. Ama onun uzattığı can 

simidine tutunuyoruz. Dolayısıyla, bu vefasızlığı yapamayız. Kusura bakmayın, ben belki 

burada haddimi aştım ama sizlerden rica ediyorum. Hakikaten buna gönülden inanın, 

inandıralım kendimizi ve ciddi anlamda söylüyorum. Bunun böyle olması, benim en büyük 

temennim. İnşallah, ebediyete intikal etmeden ben bunu görmüş olurum ve inanın huzur 

içerisinde de öbür tarafa giderim.  

Bir başka konuya daha girmek istiyorum. Onu da söyleyeyim müsaadenizle. Sayın Başkan 

biraz evvel bir şeylerden bahsetti. Ben de o zaman Sayın Başkana bir sitemde bulunayım. 

Sayın Başkan, hatırlayacaksınız, 100 küsur arkadaşımız bir dilekçe verdi, eski 10 senenin 

araştırılması ile ilgili. Bakın, en başta söylediğimle tenakuza düşüyor olmayacağım, onu 

baştan söyleyeyim. Bu 108 arkadaşın verdiği dilekçenin dışında, hatta 180 arkadaşın, ben de 

bir dilekçe verdim, özel olarak. Eksik olmasınlar, vermiş olduğum dilekçeye karşılık, Yönetim 

Kurulundan son 10 senenin Genel Kurul kitapçıkları gönderildi bana, aşağı yukarı 20 kilo 

ağırlığında. Posta parasını da ben ödedim. Neydi benim söylemek istediğim? Bu son 10 

senenin araştırmasını yapalım, çünkü o dönemde, benim gibi bir çok arkadaşımız o 

yönetimlerde görev aldı. Bizler suçlu olabiliriz, suçumuz varsa cezasını çekelim. Galatasaray’ı 

zarara soktuysak onun da hesabını verelim. Ama yaşla kuruyu bir araya getirmeyelim, 

ayıralım. Bunun için söz verdiniz, bir Avrupa şirketi bunu yapacaktı. Aradan bir süre geçti, bu 

unutuldu. Zannediyorsunuz ki unutuldu. Biz takip ediyoruz, unutmuyoruz, unutmayacağız da.  

Bakın, stadın üstünün kapanması konusunda -ben o zaman muhasip üyeydim- benim bildiğim 

rakamlar yanılmıyorsam 10-12 milyon dolar civarındaydı. Bugün 55 milyon TL’yi telaffuz 

ediyorsunuz. Acaba hangisi doğru? Eğer böyle bir şey varsa, o hakikaten 55 milyon liraysa, o 

grubun içerisinde ben de varım ve Galatasaray’ı zarara uğrattığım nispet oranında onu da 

derhâl ödemeye hazırım. Sayın Başkan, lütfen rica ediyorum. Bu konuyu hangi gündem 

maddesi ile Yönetim Kurulu toplantısına getirdiniz? Hangi gündem maddesinde karara 

bağladınız? Fiyatıyla hangi firmaya verdiniz? Ne zaman başlattınız? Bu ne zaman bitecek? 

Olması gereken bir husustur. Bakın, çok dikkatle altını çizerek söylüyorum, olması gereken bir 

husustur. O dönemde yönetimde bulunan arkadaşlarımızın hiçbirisinin suizan altında 

kalmaya hakkı yok. Bunu yapan cezasını çekmeli. Ben varsam, ben de çekmeliyim. Ama 

sizden rica ediyorum. Bunu böyle, elinizin kenarı ile bir kenara süpürmeye çalışmayın lütfen. 

Çok rica ediyorum. Bakın, söz verdiniz. Hatta gazetelerde de beyanat verdiniz, o da var. 

Televizyonlarda da söylediniz. Lütfen o sözünüzün arkasında durunuz. Benim sizden 

beklediğim bu.  

Bir başka hususa geliyorum, çok önemli. Yine bana göre önemli. Galatasaray’da iletişim ağını 

kurmamız lazım. Biraz evvel arkadaşlarımız değindi. Biraz evvel Başkanımız da okudu, çok 

kıymetli arkadaşlarımız, 20’nin üzerinde arkadaşımız ebediyete intikal etmiş. Kimin haberi 

var? Gazeteyi okuyanların veya eşin, dostun haberi var. Galatasaray camiasında bu kadar 

muazzam hizmetler vermiş, madalyalar getirmiş, şanı, şöhreti Türkiye sınırlarını aşmış bir 

sürü insan maalesef bizlerin haberi olmadan aramızdan ayrılıp gidiyor. Bunun muhakkak 
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şekilde çözülmesi lazım. Yani Galatasaray’da, iç organizasyonda iletişimin muhakkak 

sağlanması lazım. Bu o kadar basit ki, şöyle söyleyeyim. Nice kuruluşlar var. Hatta ben daha 

açık bir şey söyleyeyim, benim kendi şirketimde bile var. İnsanların kan grubunu biliyorum, 

kardeşinin kan grubunu biliyorum. Bu kadar basit, bir SMS atacaksınız. Bu kadar basit.  

Efendim, ben sözlerimi burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar 

sunuyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Taner Aşkın’ın sorduğu bir hususla ilgili Sayın Başkan cevap vermek istiyor. 

Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sevgili Taner Aşkın’ın söylediklerine hemen unutulmaması için bir cevap vermek istedim.  

Bir, bugüne kadar Galatasaray için verdiğim sözleri en üst seviyede yapmak için her türlü 

çabayı sarf ediyorum. Başardıklarım var, başaramadıklarım var. Şundan emin olun. Her türlü 

olanakları zorlayarak, her türlü riski alarak, Galatasaray’da söz verdiğim şeyleri harfiyen 

yerine getirmek için günde yaklaşık -pazarları da dahil- 8-9 saat mesai veriyorum. Sevgili 

Taner Aşkın dedi ki, söz verdin, niye yapmıyorsun araştırmayı. Bir gizlilik araştırması 

yapıyoruz. Defalarca hem Divanda, hem gazetelerde, her yerde söyledim, söylenmesi 

gereken kadarını. Araştırma yapılıyor. Hâlâ niye elinizde ettiniz, niye unuttunuz...  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu araştırmayı yapıyoruz, lütfen sabırlı olun. Bu bir gizlilik araştırmasıdır. Her gün gazetelere 

çıkıp ben bunu yapıyorum, bunu yapıyorum denmez. Bu devam ediyor. Lütfen müsterih olun. 

Böyle, en azından burada, bazı yaptığımız işlerle ilgili de yapmıyormuş gibi bir tavır 

takınılmasını hoş bulmuyorum. Bu bir.  

İkincisi, çatının kapanması ile ilgili verilen taahhüt. Masamın üstünde, sağ köşemde, yeni bir 

dosya elimin altında duruyor. Şimdi çok pişmanım, keşke getirseydim buraya. Toplantı 

bitmeden de tekrar söz isteyeceğim, getireceğim. 27 milyon 500 bin TL taahhüt verilmiş. Ne 

yaptırılmış? Mutfak yaptırılmış, iskemle alınmış. Ya bunları sponsorla yapardık. Bugün 

yaptığım gibi, otelde yaptığım, müzede yaptığım gibi. Hiç mi Galatasaraylı mutfakçı yok? Hiç 

mi iki tane iskemle verecek Galatasaraylı yok? 27 milyon 500 bin lira, dökümü de var orada. 

Denmiş ki, dolar 1.5 lira, çatıyı biz yaparız. Ee, sen bize işte mutfağımızı yap, iskemleleri al, 

masaları al denmiş. Altında da aslan gibi, başkanının, hepsinin imzası var. Şimdi istettim, 5 

dakika sonra gelecek buraya. 27 milyon 500 bin lirayı, istersen önünden oku, istersen 

arkasından oku, doların 1.5 lira olduğu dönemde. Altında o da yazıyor, dolar kuru da yazıyor. 

3 lira ise 55 milyon yapar. Peki, Türk lirası alalım. 6 sene olmuş, 6 seneden beri -iş adamıyız 

hepimiz, çalışıyoruz- faizleri koyun üzerine, gelin tıkır tıkır girin, o da 55 yapıyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Benim maksadım burada hiç kimseyi töhmet altında bırakmak değil veyahut da yanlış 

rakamlar vererek kimseyi karalamak niyetinde değilim. Ben yaptığım işi anlatmaya 

çalışıyorum. Diyorum ki, o dönemde verilen taahhütler çerçevesinde, Gençlik ve Spor Genel 
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Müdürlüğüne denmiş ki, 27 milyon 500 bin lirayı sen bize harca buraya, biz çatıyı kapatırız. 

Kapatmamışsınız. Sizden sonra gelen de kapatmamış. Bugün Galatasaray’ın mali varlıklarını, 

sahip olduğu değerleri etkileyen bir duruma gelmiş. Neye gelmiş? Statta eğreti duruyoruz. 

Bilenler bilir, intifa hakkı kullanılabilecek bir husus. Alınmamış. Ne kadar geçmiş? 6 sene 

geçmiş. Onun için, ben burada, Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak kimseden 

yaptığımız işler için aferin, iyi yaptın denmesini beklemiyorum. Bunları ben görev 

addediyorum. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray için çalışıyorum ve bunun için de görevimi 

yaptığımı farz ediyorum. Demin Sayın Hüsamettin Kavi söyledi, Galatasaray’ın istikbalini, 

büyük Galatasaray’ı yaratmak sadece Yönetim Kurulunun işi değildir. Bütün camianın işidir. 

Ben diyorum ki, lütfen yanlış yaptığımız işlerde bizi en kötü şekilde eleştirin, en ciddi şekilde, 

en ağır şekilde eleştirin. Bana çok faydası var. Ama iyi yaptığımız işlerde de hiç olmazsa 

tersini söylemeyin.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Ben sizden bunu rica ediyorum. Çünkü biz yönetim olarak, hakikaten bugünkü güç şartlarda 

Galatasaray’a maksimum faydayı üretmek için çalışıyoruz. En azından, yaptığımız işleri tahrif 

etmeyin yahut da milleti, diğer Galatasaraylıları, camiayı yanıltacak şekilde ifade kullanmayın. 

Çok rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Başkana teşekkür ediyoruz açıklamaları için. Böylece bir şey gölgede kalmadı. 

Sayın Candemir Berkman, buyurun efendim. 

Candemir Berkman 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım,  

Sizleri selamlıyorum en başta. Divan üyeleri dostlarımızın da fazla zamanını almayacağım. 

Gazetelerde okuduğumuz, televizyonda anlatılmış birtakım notlar vardı, belki dikkatinizden 

kaçmıştır. Bir, geçen hafta içinde seyahate gitmedik, İstanbul’da kaldık. Gittiğimiz yer de 

Kalamış. Benimle beraber en fazla 40 veya 50 kişi vardı. Güzel havalarda gidip geliyorduk. O 

gün işime gitmediğim günlerden birisinde, sabah 9.00’da evden çıktım, 9.30’da Kalamış’a 

vardım. Bir baktım, orada kamyonlar filan var. Hiç şey yapmadım, herhâlde akşam bir düğün 

var dedim ve yürüdüm. Oranın mesul kişilerinden biri geldi, içeri giremezsiniz, dedi. Ya 

dedim, bir yanlışlık var, ben 60 yıldır bu kulübün içindeyim, hiç böyle bir şey işitmedim. 

Çünkü sosyal tesis olarak elimizde kala kala bir Kalamış’ımız kaldı. Biz buraya da giremiyorsak 

garip bir şey. Kim yapıyor? Galatasaray Derneği yapıyor. Ya kim şey yaptı? Yönetim Kurulu 

izin verdi. İyi, hoş her şey, ama bize bunları niye evvelden söylemiyorsunuz da ben Levent’ten 

Kalamış’a kadar geleceğim, içeriye alınmayacağım. Bu kadar senemi vermiş, hiçbir zaman 

sırtımda yük olmayan bir Galatasaraylıyım. Sorduğum zaman, biz oraya kâğıda yazdık dediler. 

Yazdım dediği, A4 kâğıdına yazılmış, 8-10 tane işte tebliğler filan oluyor, onların arasında 

kalmış. Diyorlar ki, bilseydiniz. Hiçbir şekilde anons edilmemiş. Ancak Galatasaray Kulübü’nün 

dernekteki yerlerde herhâlde davetiyeleri vardır. O gün bu şekilde kutlanmış ve üzüldüm. 

Üzüldüm. Bizleri, o 40-50 kişiye de adam yerine koymamak hâline geliyor. Ama yine de 

kulübüme ait tek bir sosyal kısma gidiyorsam, yine gitmeye devam edeceğim. Bu bir.  
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İkincisi, geçen akşam, televizyonlardan birisinde bir konuşma vardı. Konuşmaları yapan 

Hıncal Uluç’tu. Bilmiyorum, sizlerin dikkatine geldi mi, gelmedi mi? Bunamış olabilir, yaşı 

geçmiştir. Belki ben de bunamış olabilirim. Bu değildir. Bilerek, kasten Alp Yalman için, 

Galatasaray Kulübü’nü ikiye ayırmak için, spor kısmını, bir kuruluş hazırlıyor kendi kafasına 

göre. Devamlı olarak Alp Yalman’ımıza çok büyük hakaretler yaptı. O anda, bu konuşmalar 

olurken Alp’i aradım. Alp, dedim, senin için bu adam böyle yapıyor. Ya bırak Allah’ını 

seversen, ne söylerse söylesin, dedi. Ama bu sözler Galatasaray Kulübü’ne ve Başkanına. 

Kulübü ikiye bölüyor, takımları, takımda oynayacak futbolcuları. Türklerin olmasını istemiyor 

gibi bir ifade kullandı. Üzüldüm. İnandı, inanmadı. Ben bir Galatasaraylı olarak rahatsız 

oldum. Bu kişi devamlı olarak gazetede de aynı şeyleri yazıyor, Galatasaray’ın aleyhinde. 

Bunu da bir haber olarak size verdim.  

Biraz evvel Sayın Başkanım, 8-14 yaş arasındaki çocukların stadımızda bedava maç 

seyretmesinden söz etti. Fakat öyle bir şey ki, ben Galatasaray altyapısına arada bir gittiğim 

için, beni dahi tanımıyorlar. Yani Galatasaray’ın geçmişini bilmiyorlar. Bundan evvelki 

jenerasyondan, ondan evvelki jenerasyondan tanıdığı kişiler Metin ile Turgay’dır. Ben de 

Galatasaray’da 9 yıl futbol oynadım. Bir yıl antrenörlüğünü yaptım. Ben niye 

hatırlanmayayım? Veyahut da benim gibiler niye hatırlanmasın? Yazıktır, ki kendim olarak 

bunları düşündüm. Ancak Sayın Başkanımdan arada bir rica ettim. Başkanım, altyapının 

kurumu ve kuruluşu yanlış. Kötü eğitim veriyorlar. En nihayet bu genç çocuklara, 

Galatasaray’ın geçmişini hatırlatmak lazım, Galatasaray nedir, ne değildir diye. Onlara bir 

şeyleri hatırlatmak lazım. Bu da bir madde.  

Üçüncüsü, hâlâ ben iddia ediyorum. Benim takımım maç kazanabiliyor, ama göze hoş gelen 

futbolu oynamıyor. Her maçta, Allah’tan bir kalecimiz var. Bizim maçları kazanmamızın 

nedenlerinden birisi de o kaleci. Son maçta attığımız gollerin bu hafta oynayacağımız Beşiktaş 

maçı için bir ölçü olmaması lazım. Beşiktaş’la mücadele edebilmek için, şimdi nereden 

çıkacak diyorsunuz. Benim görüşüm bu. Böyle darmaduman futbol oynamaması için 

antrenörlerinin daha dikkatli olması lazım. Antrenörlere birtakım şeyleri anlatmak lazım. 

Galatasaray nedir? Daha bu hususta konuşacağımız çok şey var ama konuşmak için 

zamanımız yok. Sizlere bilgi olarak verdim.  

Ama yine de söylüyorum, Galatasaray geçmişini unutmaya başlamış ve unutmuş. Bizim en 

başta, kulübün altyapısındaki antrenörlere Galatasaray’ın ne olduğunu, nasıl bir Galatasaray 

olduğunu muhakkak söylemek lazım. Her zaman da Başkanıma söylemişimdir, ben bu 

vazifeyi yapmaya hazırım. Asla bir maddi isteğim yoktur. Haftada iki gün, icap ederse üç gün, 

Galatasaray için altyapıda nelere dikkat edilmesi lazım geldiğini oradaki şu andaki kişilere 

anlatmayı teklif ettim. Ama nedense, bir karşılık bulamadım. Herkese iyi günler diliyorum. 

Teşekkür ederim dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Candemir Berkman’a teşekkür ediyoruz. Şikâyetlerini de Yönetim Kurulunun 

dikkate alacağını ümit ediyoruz. Sayın Ahmet Özdoğan. Başka, söz almak isteyen 4 

arkadaşımız var. Bu istikamette konuşma sürelerimizi lütfen ayarlayalım. Buyurun Ahmet 

Bey. 
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Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, 

Beyefendiler ve Değerli Basın Emekçileri,  

Hepinizi saygıyla selamlarım. Sayın Divan Başkanı konuşmaları açarken, çok önemli günlerden 

geçtiğimizi söyledi. Ben de onun için, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve hiçbir zaman 

ilkelerinden sapmayacağımız Mustafa Kemâl Atatürk’ün sözleri ile başlamak istiyorum. 

“Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve 

dimağından doğmuştur.” diyor. 

Şimdi ikinci olarak, bizim bir tane haylaz çocuğumuz var, adı Sportif A.Ş. Çünkü Sportif A.Ş. 

sürekli zarar ediyor. Zarar ettiği için de, 1970’lerde Sayın Başkanımız olan Selahattin 

Beyazıt’ın kazandırdığı Florya’yı bugün satabilecek veya değerlendirebilecek hâle getirmiş 

durumdayız. Peki, bu haylaz çocuk zarar ederken, biz genelde ne Genel Kurulda, ne de 

burada, bununla ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Fakat çok ilginç bir şey oldu bu sefer. Şimdi 

KPMG’nin bir denetçi raporu var. KPMG’nin denetçi raporunda diyor ki, (9 Ağustos, 

biliyorsunuz Sermaye Piyasası Kurulunda mecburen denetçi raporları oluyor, bağımsız olarak. 

Bu kamuoyuna açıklandığı için çok rahat konuşabiliyoruz.) şirket diyor, olumlu görüşün 

dayanağında, devam ediyor. Ben sizi orada şey yapmayacağım ama çok önemli bir noktayı 

okuyacağım. Şirket doğru muhasebe politikaları uygulamış olsaydı, diyor, maliyeti dönem 

zararı ve derneğin şirkete sağlamış olduğu karşılıksız mali destek çerçevesinde, öz kaynak 

hesaplarına kaydedilmesi gereken sermaye yedeği hesabı 14 milyon fazla olacaktı, diyor. Bu 

şu demek efendim. Yani kulüp, şirkete 14 milyon lira para aktarmış demek. Bunun karşılığı 

bu. Diyeceksiniz ki, ikisi de bizim. Hayır, birinin üçte ikisi sizin, birinin yüzde yüzü sizin. Bu 

konuyu bilmeniz gerektiğine inanıyorum, çünkü bu kulüp tarafından yapılmış bir şeydir ve 

şirket doğru muhasebe politikaları uygulamış olsaydı lafının da altını özellikle çiziyorum.  

Şimdi bakın, burada herkes belirli bir tecrübeye sahip. Hepimiz, attığımız gollere de, aldığımız 

puanlara da bugüne kadar sevindik, bundan sonra da sevineceğiz. Bundan hiç kimsenin 

şüphesi yok. Ben 1981 yıllarından beri Divan kurullarını izledim, o zaman daha yeni, genç üye 

olduğum için. 30 yıldı o zaman, ama izliyordum. İşte Hayri ağabey burada. Hep mali tablolar, 

hep mali tablolar. Size bir tane rakam vereceğim. Başka rakamların çok üzerinde durmayın. 

Rakam şudur efendim. Haylaz çocuk, yani Sportif A.Ş.’ye, ister Sayın Dursun Özbek Başkan, 

isterse herhangi birimiz, kim olursa olsun başkan, istediği para 500 milyon TL’dir. 500 milyon 

TL koymamız lazım buraya. Ha, bunu koyduktan sonra, diyelim ki, herhangi bir şekilde 

koyduk. Ondan sonra ne yapacağız? İşte bence, ondan sonra ne yapacağımızı o Genel 

Kuruldan önce Galatasaray’ın deklare etmesi lazım. Çünkü siz bugün 500 milyonu 

koyarsınız... Yani olaylara sadece Sayın Dursun Özbek Başkan ve Yönetim Kurulu olarak 

bakmayın. Kim gelirse gelsin, sistemi değiştiremezseniz hiçbir yere varamazsınız. Mutlaka ve 

mutlaka sistemi değiştirmemiz lazım. Bu olmazsa olmaz bir şey.  

Bir başka nokta, Sayın Başkan, tabii ki değerli Yönetim Kurulu ile ve şimdi de duyduğumuza 

göre, komisyonla çok değerli çalışmalar yapıyor. Buna son derece saygı duyuyorum. Ve 22 

Ekim’i -kendisinin deyimi ile- bir mali bağımsızlık günü ilan ediyor. Ama ben tekrar ediyorum. 

Eğer bu para, ki bu para hemen geliyor da değil. Diyelim ki geldi. Geleceğe yönelik bir şey 
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yapmazsak, Sayın Dursun Özbek döneminden sonra ne yapacağını da, 10 yıl sonra ne 

yapacağını da, 20 yıl sonra ne yapacağını da bilmesi lazım Genel Kurulun da, Divan Kurulunun 

da. Bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, eğer 22 Ekim’de böyle bir 

toplantı yapılacaksa, belirli bir süre önce sizin hepinize duyuracağız, Galatasaray alternatif 

olarak 500 milyon TL’yi nasıl bulur? Bu toplantıyı da Galatasaray ortak aklı, bütün Genel 

Kurula yapacak. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, Sayın Ahmet Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim.  

Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanı, Sayın Yönetim Kurulu Başkan ve Divan Üyeleri ve Sizler, Ağabeylerim, 

Büyüklerim, Evlatlarım, Talebelerim,  

Hepinizi saygıyla, en içten duygularla selamlıyorum. Şimdi efendim, benim konuşma tarzım 

biraz değişik, popülarite filan yaptığım yok. Çuvalın dibi delik ise, ne kadar dikerseniz dikin, o 

düşen pirinç tanelerini, mercimek tanelerini toparlamanız mümkün değildir. Üretim olacak. 

Bizde üretim fonksiyonu yürüyor mu? Biz bir fabrika değiliz. Biz herhangi bir ekonomik 

potansiyeli olan bir iş sahası değiliz. Bizim gelirlerimiz belli. O gelirler nereden geliyor? 

Hepiniz biliyorsunuz, söylemek lüzumunu hissetmiyorum. Şimdi burada arz etmek istediğim 

bir şey var. Kartopu dağlardan inmiş, çığ olmuş, köydeki zavallı kişilerin üzerine gelmiş. Bu bir 

metafor değil, benzetme, ama bu para kartopu parası. Koskoca bir çığ olmuş, yıkmış ve bu 

yıkılan çığ, Sayın Başkan Durmuş Özbek Bey’in üzerine gelmiş. Dursun Özbek. Pardon, özür 

dilerim. Çok özür dilerim. Hayır, heyecanlı filan değilim, bomba gibiyim. Onu arz edeyim. 

Turcan Bolayır’ı kesmek mümkün değildir. Biz babalarımızdan, hocalarımızdan aldığımız 

nefeslerle hâlâ devam ediyoruz. Galatasaray kanı, TC kanı ile beraber yoğrulmuş. Babam 

gaziydi benim, Bolayır soyadı oradan geliyor. Çanakkale’de gaziydi. Öyle bir babanın evladıyız 

biz. O bakımdan, beni yıkmak mümkün değil. Ama şunu söyleyeceğim. Ben İrfan Başkanımı 

da çok seviyorum, Dursun Başkanımı da seviyorum ve Galatasaraylıları da seviyorum, geçmiş 

başkanları da seviyorum. İkide bir, şöyle oldu, böyle oldu. Bu hikâye bitsin artık. Bu neye 

benziyor, biliyor musunuz? Melo gibi hâlâ bir santraf gelmedi, yahut bilmem ne gelmedi. Ya 

bunu da bırakın artık. Adam Sao Paulo plajlarından twetter’a mesaj atıyordu, öbür gariban 

çocuklar Avusturya’da antrenman yaparken. Bavullarla gittiydi. Neyse, araya sıkıştırmayalım. 

Ama benden fazla konuşanlar da oldu, esas konulara girmeden. Onlara da saygım var.  

Şimdi neye sarıldık? Riva’ya. Riva’yı ben 5 defa, 10 defa, buradaki celselerden evvel, 

toplantılarda 20 defa söyledim. Ya, dedim, şu Riva’nın bir kısmını satın. Hayır, üçüncü köprü. 

Ee, üçüncü köprü oldu. Maliyet yükseliyor, kendin yapamaz hâle geliyorsun. İçeriden 

müteahhit, bir tane organizatör çıkamıyor. Demire gelmiş zam, bilmem neye gelmiş zam. 

Ondan sonra ne geldi? TOKİ nin sekonder olan şeyi mi geldi? O mu sübvanse ediyor? Ee, 

kendine çıkar olmadan girer mi o işe? Biz kendi çapımızda, içeriden bir adam çıkarıp da bunu 

tereyağdan kıl çeker gibi, yavaş yavaş, yavaş yavaş yapsaydık acaba daha mı rantabl olurdu? 

Şimdi, Riva’yı o Emlak Konut yaptıktan sonra, kendi avantasını düşünmeyecek mi 

zannediyoruz? Ben zannetmiyorum. Göreceğiz neticeyi. Ben bu Yönetim Kurulunu, başta 
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Başkanım bulunmak üzere, çok başarılı buluyorum. Büyük bir çığın altından çıkmak için uğraş 

veriyorlar. Bu herhangi bir popülarite filan değil, popülizm değil, net konuşmaktır. Yardımcı 

olmak gerekir. Üretim potansiyelimiz, bizim mevcut olan şey belli. Şimdi burada kesiyorum 

bunu. Yardımcı olalım.  

Taner Aşkın Bey kardeşimin söylediği gibi, dayanışma ruhu Galatasaray’da gittikçe azalıyor. 

Ben de 63 senedir içerisindeyim Galatasaray’ın. 9 yıl talebeliğim var, 54 yıl hizmetim var 

Galatasaray Lisesi’ne. Koca bir dev, çığırlar, seneler. Ama dayanışma ruhu gidiyor. Bu 

arkadaşlara yardımcı olalım. Her sene 50 kişi, 60 kişi yeni Divan üyesi oluyor. Kaç kişi var 

burada? Nerede bu çocuklar? Niye ellerini cebe atmıyor çoğu? Yok. Gelsinler buraya, 

fikirleriyle yardımcı olsunlar. Olmuyorlar. Ama ne? Kalamış’a üye, Kuruçeşme’ye üye. Bu mu 

Galatasaraylılık be? Yanlış.  

Şimdi müsaade ederseniz, bir başka konuya geliyorum. Herkes konu dışına çıktığı için... 

Çekiniyorum, çünkü Sayın Başkanım dedi ki, sırf buradaki mali konularla konuş. Baktım ki 

çoğu konu dışına çıktı, ben de çıkacağım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, söylemeye hiç gerek yok. Siz devam edin, ama toparlayın lütfen.  

Turcan Bolayır 

Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var. Riekerink diye bir antrenörümüz geldi. Adam 

çalışıyor. Ya bundan adam olur mu? Bir dene bakalım ya. Durun bakalım, çalışıyor iştiyakla. 

Fazla da para istemedi. Alışmışız, muazzam derecede dolarları, euro’ları vermeye. Ver babam 

ver. Nereye kadar? Çuvalın dibi daha çok açılıyor. Şimdi bırakalım bunları, önümüzde Beşiktaş 

maçı var. Belki alırız, alabiliriz de. Çok iyi gidiyor takım. Eren Derdiyok diye bir çocuk aldık. 

Bar bar bağırıyordu, bütün eski Galatasaraylı futbolcular. Çocuk hakikaten oynamaya başladı. 

Kurtarıyor. Ama şu var. Daha erken, hemen şampiyon olacağız, bilmem ne potasına girersen 

yanılırsın. Yavaş yavaş.  

Bir de şu hususlarda kafamı kurcalayan bir şey var. Serdar Aziz diye bir futbolcu aldık. 

Meblağı söylemiyorum, yanlış olabilir. Ya bu sakat mı geldi bize? Nerede? Yok. Bir milli maç 

oynadı, ondan sonra yatıyor. 5 hafta yok. Ondan sonra, Hamit Altıntop oturduğu yerden, 

helal olsun. Ya kardeşim, maçın bitmesine 2 dakika kala oyuna giriyor. 25 bin dolar alsın diye 

mi giriyor bu? Bu derenin suyu nereden geliyor? Bu işe yaramayan, fonksiyonel bazı görevleri 

yerine getiremeyen kişiler varsa, çaycıları maycıları biz dışarı çıkarmadık mı ya, fazla geliyor 

diye, ayda 1 milyon lira gidiyor diye? Eski para ile söylüyorum, 1 trilyona yakın para gidiyor 

diye? Ee, bunlar kaç para götürüyor? Neler götürüyorlar? Gözümüz yok. Türkiye’de asgari 

geçim standardının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz burada. Aramızda memurlar var. Ben 

fazla uzatmıyorum. Burada bir dakika... Teşekkür ederim. Ben de sizi alkışlıyorum. Diğerlerini 

dinlediğiniz gibi beni de dinleyin lütfen.  

Şöyle bir durum var. Bu Yönetim Kurulunu, kim olursa olsun bundan sonra gelecek yönetim 

kurullarını da aynı maddi krizler bekler. Bu daha evvel AIG dediğimiz o Amerikan şirketi 

Galatasaray’ın kuması olan bir şirketti. 24 milyon doları anında temlik alıyordu. Bütün oradan 

başlar bu işler. Kimseyi herhangi bir şekilde tenkit etmek için söylemiyorum. Onun başlangıcı 
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budur. Özhan Canaydın rahmetli, uğraştı, didindi, ama muvaffak olamadı. Ünal Aysal’ı da 

burada iyi bir şekilde anmak lazım. O da aldı senetleri. Efendim, yok dolabına koydu, yok 

çekmecesine koydu. İş adamı, tabii tutacak, bekleyecek. Rantabilitesini görürse çıkarır ortaya. 

Ben sizleri fazla meşgul etmiyorum. Üretim denilen bir şey...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, teşekkür ediyoruz. 

Turcan Bolayır 

Ben de bitiriyorum müsaadenizle. Üretim çarkları dönecek. Nasıl dönecek? Hepinizi bu 

soruyla baş başa bırakıyorum. En derin saygılarımı arz ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar, buyurun efendim. Kim istiyor söz? Avukat. 

Ha. 

İbrahim Göknar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum efendim. Konuşmama başlamadan önce, Dursun 

Başkandan bir kez daha azar işitmemek için, müsaadenizle, bu kupadan kimse bahsetmedi. 

Süper Kupa tekrar camiamıza hayırlı olsun efendim. Doğrudur. Teşekkür ederim. 

Bugünkü konuşmamda sizlere 3 tablo hazırladım, arkadaşım ilgileniyor. Evet. Süper Kupa’dan 

sonra burada, İrfan Başkanımız Galatasaray için “kupaların beyefendisi” dedi. Gerçekten çok 

hoş bir ifadeydi. Ben de burada değiştirmek isterim. Kupaların beyefendisi, lütfen tüm 

sporcularımız için, çünkü gerçekten sahada ter döken, tüm sporcularımız derken, sadece 

futbolcularımız değil, yüzücülerimiz, voleybolcularımız, basketbolcularımız, amatör şube 

sporcularımız için kuvvetli bir alkış rica ediyorum efendim. Teşekkür ederim.  

Efendim, rakiplerimize de bir mesajım var. Altta belki okunmuyor ama kaynak yazdım oraya, 

Google’dan, internetten Wikipedia’ya girebilirler ve Galatasaray’ın Türk spor tarihindeki bu 

tartışmasız birinciliğini rahatlıkla inceleyebilirler. Bu tartışma götürmez bir gerçektir.  

Efendim, şimdi gelelim mevcut durumumuzu tekrar incelemeye. İkinci şeyi koyabilir miyiz 

lütfen? Ben buradan... Özür diliyorum. Evet. Sürekli tartışıyoruz. Ben burada bir özet 

yapmaya çalıştım. Bu özeti gelin hep birlikte bir paylaşalım.  

Şimdi, isterseniz alttan başlayalım, bu piramitte. Galatasaray’ın borç serüveni 2002 yılında 

başladı. Burada hepimiz konuşuyoruz, çeşitli konularda fikirler yürütüyoruz. Ama benim 

kanaatime göre, konu çok açık. Burada sorumlu kim? Lütfen kusura bakmasınlar, 2002-15 

yılları arasında, Galatasaray için gerçekten çok değerli çalışmalar yapmış olan tüm başkanlar 

ve o başkanlarımızla birlikte çalışan yöneticilerimiz bu durumdan sorumludur. Bir kere bunun 

altını çizelim. Bu durumdan sorumlu olan Galatasaray taraftarı değil, Galatasaraylı sporcular 

da değildir. Dediğim gibi, kendileridirler ve bir anlamda, bizler de sorumluyuz. Çünkü aynı 

dönemde, genel kurullarda, Divan kurullarında hep birlikte, yeteri kadar sesimizi yapıcı ve 

güçlü olarak çıkaramadık, ikazlarımızı gösteremedik. Bunları da konuşuyoruz zaten. Bugün de 
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konuşuyoruz. Bu miras, unutulmayacak. Bunun bilinmesini isterim. Bu miras gelecek 

kuşaklarca da konuşulacaktır. Bu çok acı bir tablodur.  

Tablonun üstünde 1.5 milyar liralık borç vardır. Galatasaray bir taraftan en çok kupa kazanan, 

en başarılı takım, ama diğer taraftan da en borçlu takım. Dünyada eşi benzeri yok Bu nasıl bir 

mantık? Bunun açıklaması çok zor. Efendim, orada da yazmaya çalıştım, 54 kupa. Süper 

Kupa’dan sonra basında çıktı. Yani iki ebedi, ezeli rakibimizin toplamı kadar neredeyse. 9 

kupalık bir fark var arada. Ama kasa boş. Kasada nakit para hiç yok. Dursun Başkanım, varsa 

lütfen yanlışımı düzeltin. Bakın, eğer kasada nakit yoksa, borcu borçla döndürüyorsunuz 

demektir ki, bunun sonu, daha önce de söylemiştim, iflastır. İflastır, kâr mümkün değildir. Ha, 

kâr için konuşacak olursak, bakın, Galatasaray önümüzdeki sene kâra geçmez. İki sene sonra 

da geçmez. Diri de olsa da geçmez. En aşağı 10 yıl gerekiyor. Bu 10 yıla, Sevgili Dursun 

Başkanımın yönetimi de yetmez. Bu bir bayrak yarışıdır. Dolayısıyla, bugün atılacak temeller 

bundan sonra gelecek yönetimlere de ışık tutmak mecburiyetindedir. Yani çok sağlıklı 

temelleri artık atmanın zamanı gelmiştir.  

Bir diğer konumuz, geçmiş. Geçmişin özeti, 300 küsur davamız var. Konuşuyoruz. Efendim, 

devletle var,  özel kişilerle var, tüzel kişilerle var. Ben de bayramda Kuruçeşme’ye gitme 

gafletinde bulundum. Vaktinizi almak istemiyorum. Ama bakın, piramidin en üstünde bir 

konu var ki, beni mazur görün ama bunu da açıklamak durumundayım. Bir Galatasaraylılık 

egosu var. Yine daha önce ifade etmiştim. Ego kötü bir şey değil, Latincede “ben” demek. 

Ama egoları törpülememiz şart. Galatasaraylılar olarak, çok daha mütevazı, çok daha 

kardeşçi, çok daha birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. Bu bence en önemli unsur.  

Buradan, peki İbrahim, ne düşünüyorsun, ne yapılabilir diye sorulması gerekiyor, değil mi? 

Ben de kendimce birtakım çözüm önerileri ürettim. Şimdi son olarak sizlerle onu paylaşmak 

istiyorum. Efendim, çözüm ne olmalı? Bir kere, öncelikle ne iş yaparsak yapalım, her şeyin 

başında, yönetime güven duygusu olmalı. Benim anlayışıma göre, yönetimimizin bir 3 yıllık iş 

planı yok. Bu çok tehlikeli bir konu. Bunun sebepleri anlaşılabilinir. Ama bakın, Galatasaray 

nasıl yaşıyor, biliyor musunuz? Ben öyle algılıyorum. Galatasaray yönetimi sabah işe gittiği 

zaman, o gün ne yapacağını bilmiyor aslında, çünkü başına ne bela geleceğini bilmiyor. Orada 

300 davadan bahsetti. Bu kadar borçtan, bankalardan, faizlerden, oradan, buradan bahsetti. 

Bütün bunların yönetimce, işin ehilleriyle birlikte -bu da apayrı önemli bir konu-, gerçekten iş 

bilen uzmanlarıyla birlikte, idari kadroda behemehal planlanması gerekiyor. Eğer bu yoksa, 

biz her sabah hani günü geçirmek için işe gitmiş, başımıza ne geleceğini bilmiyor olarak 

yaşamış olacağız. Ve kesinlikle bu borcu geriletmede bir adım öteye gidemeyeceğiz. Daha da 

artacaktır. 

İkincisi, doğru iletişim. Bu çok daha ilerilere götürülebilir. İtibardır, markadır. Şimdi bakın, ne 

yapıyoruz? Sayın Başkan, müsaade buyurun. Bu size tenkit değil. Tam tersine, müsaade 

buyurursanız, yapıcı anlamda bir kritik olarak kabul edin lütfen. Siz Mayıs’ta kâr sözü verdiniz. 

Bunu Nisan toplantısında açıkladınız. Bütün medya yazdı. Bırakalım medyayı, taraftar bunu 

bu şekilde algıladı. Rakamları görüyoruz. Eminim siz inanarak söylüyorsunuz. O şekilde ifade 

ettiniz. Ama kâr olmadı. Biz ne dersek diyelim, şu anda şöyle denilecek. İşte Galatasaray 
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Başkanı kâr açıklamıştı ama olmadı. İster dolar kuru, ister darbe, ister ekonomi, bunlar zaten 

her zaman mümkün olabilecek şeyler. O zaman, söz vermeyelim lütfen.  

Diğer taraftan, ya benim matematiğimde bir yanlışlık var ya da bir şeyi atlıyorum. UEFA’nın 

transferle ilgili 65 milyon limitini sürekli konuştuk. 3 aydır, 4 aydır konuşuluyor. Şimdi yeni 

transferler yapıldı. Ama tabii bunları gazeteden görüyorum. Özet şu. Yeni alınan oyunculara 

ödenen para yahut ödenecek maaşlar vesaire gidenlerden daha fazla. Şimdi burada şu var. 

Siz zaten bu yılın Mart, Nisan’ı gibi, demeçlerinizde Galatasaray takımının -mevcut, yani 

2015’i söylüyorum- 70 küsur milyon liralık giderlerinden bahsettiniz. Ben de 72-73 olur bu 

diye tahmin ettim. Hatta geçen Divanda o şekilde bir ifadede bulundum. Şimdi eğer geçen 

seneki maliyetler 70 küsur milyon lira idiyse, bizim bu seneki transferlerimizde de geldi-gitti 

arasında eksi fark varsa, üstüne ilave olması lazım. Çünkü gidenlerden gelen ya da onlardan 

olan kazanç parası ile gelenlere ödenen para karşılaştırıldığında gelenlere daha çok 

harcamışız. Yani bana göre, olay 75 milyon euro.  

Acaba şu mu var diye düşünüyorum. O UEFA kuralında, 10 milyon liralık bir zarar vardı, yani 

kulüp 10 milyon zarar edebilir diye. Eğer o farksa, söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer o farksa, 

lütfen Başkanım, o zaman budur, ama bunu bu şekilde izah edelim. Çünkü gazetede, orada, 

burada, her yerde Galatasaray işte 63 milyonda kaldı deniliyor. Bugün siz 59 milyon dediniz. 

Bu doğru değil bence. Eğer benim dediğim gibiyse, o şekilde iletişimi, doğruları söyleyelim. 

Burada yine bir sıkıntı yok. Galatasaray yoluna devam ediyor demektir.  

Efendim, burada sevgili Galatasaray taraftarına da bir mesajım olacak. Burada, han, hancı 

dedim. Meşhur hikâyemizdir. Ben şöyle tasavvur ediyorum. Eğer Galatasaray bir han ise, 

sevgili Galatasaray taraftarı da bu hanın hancılarıdır. Bu böyle bilinmelidir. Yöneticiler, 

idareciler gelip geçicidir. Ama Galatasaray daima yaşayacaktır. Bu bağlamda da, 

taraftarımızın içinin rahat olması lazım. Onlardan tek bir istirhamım var. Arena Stadı’nı ayda 

iki defa, Abdi İpekçi ruhuyla doldurmaları. Yensek de, yenilsek de, Arena’yı doldurmalıyız. 

Yapılacak tek şey budur, çünkü, taraftar ancak bu şekilde katkıda bulunabilir. Hiç mühim 

değil, yenilmemiz de mühim değil. Oraya gerçekleri, iki tablo önce koydum. Rakiplerimiz 

baksınlar, ona göre hareket ederler. Bizim utanacak, sıkılacak hiçbir yönümüz yoktur.  

Ve son kurşun. Riva için, ben de herkes gibi, son kurşun ifadesini kullanıyorum Sayın 

Başkanım. Aslında Selahattin Beyazıt Başkan, 1976 senesinde Riva arazisini kulübe 

kazandırdığı vakit, eminim, hiç de bu düşüncede değildi. Hiç de bu düşüncede değildi. O 

Galatasaray’a bir araziydi, o bizim varlığımızda. Ne acıdır ki, biz bugün bu araziyi paylaşacağız. 

Kendimiz de yapamıyoruz. Ama son kurşun budur. Yalnız bakın Başkanım, önümüzdeki ay, 22 

Ekim’de Genel Kurul dediniz. Ben 300 küsur davadan bahsettim. Aman lütfen, ne olur, bu son 

kurşun gerçekten hayati önemde. Genel Kurula giderken ve Genel Kurul esnasında, katıksız 

herkesi ikna etmek mecburiyetindesiniz. Her türlü planı en ince detayı ile ve gerçeği ile 

açıklamak durumundasınız. Aksi takdirde, maalesef bizler, Galatasaraylı olan hepimiz 

Galatasaray’a misafir olmak zorunda kalırız. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Göknar, toparlar mısınız? 
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İbrahim Göknar  

Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, biz de kendisine teşekkür ediyoruz.  

Değerli Üyeler,  

Toplantımız başlayalı 2.5 saat oldu. Pek çok üyemiz rahatsızlık beyanı ile, şekerim düştü 

diyerek -gayet tabii haklı olarak- salondan ayrılma durumunda. Ben bunu hatırlatıyorum. Ben 

görevli olduğum için, salondan ayrılacak hâlim yok. Ama kalan 3 üyeye de lütfen bu işi daha 

kısa ifade etmelerini rica ediyorum. Sayın Faruk Gürbüzer buralardaysa gelsin.  

Faruk Gürbüzer 

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

Çok ileri saatlere geldik. Çok kısa konuşacağım. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki, 

ülkemizin yaşadığı çok güç şartlar altında, göreve gelen Sayın Başkan ve Yönetim Kurulumuz 

mali ve sportif açıdan çok zor durumda olan kulübümüzde önemli çalışmalar yapmışlar. 

Sportif açıdan da, son 2 yılda 6 kupadan beşini, ki en büyük kupa burada, ezeli rakiplerimizi 

yenerek bu kupaları müzemize getirmişler. Sportif açıdan da önemli başarılara imza 

atmışlardır. Bu sportif başarıların yanında, mali ve idari açıdan kulübümüze önemli 

hizmetlerde bulunmuşlardır. Deminden beri hepimizin gündeminde olan Riva ve Florya gibi 

hayati konularda da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda önemli hizmetlerde 

bulunmuşlardır. Yine bu dönem içinde, kulübümüzün lokomotif şubesi olan futbolun başına 

Sayın Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu gibi iki değerli insanı getirerek, bu şubemizin de yine 

eski günlere dönmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ben, Sayın Başkan, eski 

Başkanımız Alp Yalman’a ve Levent Nazifoğlu’na huzurlarınızda teşekkür ediyor, başarılarının 

devamını diliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüzün tekrar eski günlerine dönme sinyalleri vermesi, daha sezon başında yandaş 

medyada bir telaşa neden olmuş ve ilk olarak da, geçtiğimiz yıl hangi şartlarda göreve 

geldiğini hepimizin çok iyi bildiği antrenörümüzün yetersizliği hakkında fikirler beyan etmeye 

başlamışlardır. Hâlbuki bu fikirleri beyan edenlerin, bu konuda kendi yetersizlikleri ve 

yandaşlıkları da her türlü yoruma açıktır. Ancak burada şunu üzülerek ifade etmek istiyorum 

ki, yandaş medyanın bu davranışına kulübümüz üyesi olan ve gözbebeğimiz Galatasaray 

TV’de programlara katılan, yorumlarda bulunan bir arkadaşımız da ortak olmuş ve haddini 

aşan bir biçimde, hocamız hakkında “dış kapının dış mandalı” gibi laflar da etmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer konu da Taçspor Tesisleri’mizle ilgilidir. Ortağı 

olduğumuz Taçspor Tesisleri’nde, Sayın Başkan, Yönetim Kurulumuz ve özellikle Ali Yüce 

arkadaşımızın büyük emek ve çabalarıyla, bu şubedeki tüm takımlarımızın maçlarını 

oynayabileceği voleybol maç ve antrenman sahalarımızda bu branşta geleceğimizin 

sporcuları olarak çalışmakta olan 600 civarında, muhtelif yaşlarda genç sporcular da 

mevcuttur. Ve bu genç sporcular orada, ehil antrenörler tarafından eğitilmektedirler. Ancak 
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Taçspor Tesisleri’mizle ilgili olarak, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulumdan küçük bir ricam 

olacak. Bizlerin, yani Galatasaray kongre üyelerinin bu kulüpteki, Taçspor kulübündeki 

tesislerden faydalanabilme imkânı var mıdır? Diğer yandan, bu tesislerde özellikle tenis, 

yüzme ve diğer spor branşlarında muhtelif gelirler elde edilmekte ve bu gelirlerden 

kulübümüze bir pay verilmekte midir? Çünkü orada çok büyük çapta bir gelir kaynağı 

mevcuttur. Ve Taçspor’da hem çalışanlar, hem restoranlar, hem de bu spor tesislerinden 

elde edilen gelir tamamen -gördüğüm kadarıyla- Taçspor Tesisleri’nde kalmaktadır. Bu 

gelirden bize ortaklığımız dolayısıyla herhangi bir pay verilecek midir? Bu konuda bilgi 

verirlerse kendilerine teşekkür ediyorum.  

Günün ilerlemiş bu saatinde beni dinlediğiniz için hepinize sevgilerimi, saygılarımı arz 

ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Sayın Gürbüzer’e biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Tayfun Akçay, buyurun efendim.  

Tayfun Akçay  

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Divan,  

Ben adımı üçüncü sırada yazdırmıştım, sondan üçüncü olduğumu bu vesileyle müdrik olmuş 

oluyorum. Tabii Sayın Başkanın takdiri. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, listede takdim tehir oluyor, biliyorsunuz. 

Tayfun Akçay  

Tabii, tabii. Yani zaten ben hukuktan bahsedeceğim. Kimseyi de pek ilgilendirmiyor. Hukuk da 

zaten çok algılamaya ya da üzerinde durulmaya gerekli görülen bir konu değil diye 

düşünülegeldi. Neyse ki, yine sizin dahlinizle, benim bir dilekçem üzerine, tensip ettiğiniz ve 

oluşturduğunuz bir kurul aracılığıyla Galatasaray Adası ile ilgili durumu değerlendirmek üzere 

bir araya geldik. O kurulun oluşması konusundaki olumlu yaklaşımınıza saygı duymamak 

mümkün değil ve çok mutlu oldum. Sanıyorum üyeler de, uzaktan da olsa, bu konuyu 

mutlaka sahiplendiler. Yalnız benim naçizane bir başka yaklaşımım daha vardı, bir çabamın, 

ürünü olarak. İki tane kongre üyesi, mektepten, üniversiteden, doçent, çok ehil, saygın 

öğretim üyesini bu komisyona alalım önerisini getirmiştim. Bunu kaale almadınız, önemli 

görmediniz. Bu da sizin takdiriniz. Ayrıca, Sayın Duygun Yarsuvat, bizzat kendisi ve bütün 

hukuk bürosunun elemanlarını bu konuda Galatasaray’ın emrine verdiğini beyan etti. Onu da 

dikkate almadınız, onu da davet etmediniz, onu da önemsemediniz. Fakat ben yine, Duygun 

ağabeyle, çok yakın, kol kola, omuz omuza ve büyük yakınlığın getirdiği bir cesaret ve onun 

sonucu olarak, onu alıp mahkemeye kadar götürdüm. Ben götürdüm. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Netice ne oldu? 
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Tayfun Akçay 

Benim ısrarım üzerine geldi. Hâkime hanımla konuştuk. Zaten Eşref kardeşim demin bunu 

ifade etti.  

Bir kere, şunun bilinmesi çok önemli. Davalar var, davalar var, bir sürü davalar var. Şimdi bu 

Galatasaray Adası bir kangren hâline geldi. Bakın, Sayın Başkan da... Taner Bey, meşgul 

etmeyin de, Başkana hitaben bir iki laf ediyorum. Ben sizi dinledim, bir saat. Ama bir saattir 

oradasınız.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Evet efendim, siz devam edin. Tayfun Bey, buyurun efendim. 

Tayfun Akçay 

Şimdi, Sayın Başkan, bakın İcra Kurulu, Yönetim Kurulu, malum, lütfedin, kabul buyurun. Şu 

olayı birlikte, bir hukuk meselesini birlikte bir mütalaa edelim. Bu Divanın görevi değil. Yani 

ben Divandan medet ummuyorum. Bana görev ver, beni de bu işte bir yere koy, beraber bir 

oturalım, istişare edelim, fikir teatisi. Yok. Lütfen, kabul buyurun. Bakın, yanınızda başkan 

yardımcılığı sıfatını da üstlenmiş olan, sevgili kardeşim, değerli meslektaşım Eşref Beyefendi 

var. Bunu birlikte biz mütalaa edelim. Bakın, bu kulübün başına musallat olan ve bu kulübün 

maalesef maruz kaldığı ve bırakıldığı bir müstecirle karşı karşıyayız. “Ben Galatasaraylıları 

takmam.” diyen bu adamı uçağıyla taşıyanlar var; Ünal Aysal. Bu adamın sözleşmesini 

imzalayanlar var. Buna bütün bu hakları teslim edenler var; Adnan Polat ve Mehmet Helvacı. 

Bunlar kulübü resmen... Biliyor, altında imza var sözleşmede. Yani bunu kimse inkâr edemez. 

Bir sözleşme var ve bu sözleşmenin sonucu. Ya kardeşim, madem bu kadar yakınsınız, bu 

adama her türlü lütfu verdiniz, ihya ettiniz, 480 bin dolar bilmem Türk parasına endekslendi. 

Bir gecede 1 milyon dolarlık düğün yapılıyor orada. Ama lütfedin, madem bu kadar yakınlık 

ve imza ile teatiler içerisinde birliktelik yaşadınız, lütfen şu adama bir telefon edin, ya 

kardeşim, artık yeter, alacağını aldın, bundan zaten sebeplendin, bu iş bitsin deyin.  

Bakın, çok önemli bir şey var Sayın Başkan, çok önemli bir şey var. Bir dava açılmış. Sizin 

önceki yönetiminizde, zaten sizce de malum olan dava. Nedir o? Akte muhalefet. Nedir o 

akte muhalefet? Kaçak inşaat. Biz müstecire diyoruz ki, ya kardeşim, akte muhalefet yaptın. 

Sen burayı, bu taşkın inşaatlar ve kaçak inşaatlar, encümen kararları, para cezaları, açılan 

davalar, kaybedilen dava, temyiz edilen ve Danıştaydan da mahkeme kararlarının, yani 

aleyhimize verilmiş kararın onaylanmasının sonuç doğurduğu bir dava var. Biz Galatasaray 

Kulübü olarak tahsisi karara gittik. Gitmeseydik zaten adam tahliyeydi şimdi. Galatasaray 

olarak, adamın sorumluluğunun altında olduğu, yediği bu herzeye neden biz sahip çıktık? 

Çekin, feragat edin tashihi karar hakkından, ikinci gün adamı tahliye edelim, bitsin bu iş. Hâlâ 

adama, onun lehine yürüyebilecek her türlü şeyde destek olacak bir girişim ve yaklaşım 

içindeyiz. Bu yani, bu kulübe hukuken... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Sayın Akçay, bu konuları size bahsettiğim 18 Temmuz günü yapılan toplantıda konuştunuz. 

Bunu arkadaşlarımız dikkate aldılar.  
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Tayfun Akçay  

Hangi arkadaşlarımız efendim? Ben Divana hitap ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Kulübün avukatı hanım.  

Tayfun Akçay  

Hangi arkadaşlarınız efendim, hangi arkadaşlarınız? Ben Divana hitap ediyorum. Ben Divana 

hitap ediyorum ve Divan üyeleri şunu bilmek durumundalar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, şöyle. Hukuki konuları burada tartışmaya başlarsak sabaha kadar tartışırız.  

Tayfun Akçay 

Tartışmıyorum. Bakın, geçen toplantıda bana müdahale ettiniz. Kendime olan saygımdan, 

suskun kaldım. Ama o davranışınızın üstüne, müstecirin avukatlığı sıfatına layık görülecek 

gazete yazılarına konu oldunuz. Bakın, o bile beni yaraladı. Yapmayın, müdahale etmeyin. 

Tartışmıyorum, ben bilgi veriyorum burada. Kim bana hukuki bir şey söyledi de, o öyle 

değildir, bu böyledir diyorum. Ben bir hukuki sorunu ve durumu aktarmak ve paylaşmak 

istiyorum. Galatasaray siteleri var, anlatılan, yazılan. Zavallı tabii Divan üyesi değil ki... 

Çocuklar yazıyorlar, çiziyorlar, birbirlerine anlatmaya çalışıyorlar, eleştiriyorlar. Ama teknik 

olarak, bu işe sahiplenebilecek, buna cevap verecek ve paylaşacak etkin ve yetkin bir isim 

yok. Lütfen Sayın Başkanım, bakın gerçekten Galatasaray Kulübü’nün, saygıdeğer 

kulübümüzün saygın ve saygıdeğer başkanısınız. Lütfen bu işe siz müdahil olun ve sahip çıkın. 

Sizin talimatlarınız ve Yönetim Kurulu ile paylaşacağınız, alacağınız bir karar doğrultusunda, 

şu hukuk meselesini bir araya gelelim.  

Hukuk müşaviri yok. Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaşım, hukuk işleriyle ilgili sorumluluk gibi 

-birçok işinin arasında- bir misyon üstlenmiş. Olmaz. Öyle teknik konular var ki, bir ceza 

davası olur. Arkadaşım bu işin kompetanı değildir. Bir ticari konu olur, bir medeni hukuk 

konusu olur, bir borçlar hukuku konusu olur, yani kulübün hakikaten ehil ve böyle mümtaz 

bir camiada ve alabildiğine, iki tane öğretim üyesi, Galatasaray Üniversitesi’nden... Ben size, 

çocuklara da mahcup oldum, telefon bile edemiyorum utancımdan. Çünkü söz verdim, bütün 

desteklerini aldım. Onore ettim, gelin kol kola şu işi beraber halledelim dedim. Emriniz baş 

üstüne, istediğinize dediler. Kaale bile alınmadı, isimleri bile geçirilmedi. Tabii burada kimseyi 

de sorumlu görmüyorum. Yani Başkan da kalkıp, yani senin dediğini yapacağım, demek 

durumunda değil.  

Bakın, ben adımı başta yazdırdım, sonda söz verdiniz. Önemli değil. Ben sizinle konuştum ya, 

kimse duymasa da olur yani bunu. Ha bilmiyorum, eğer televizyon yayını devam ediyorsa 

belki oradan duyan olabilir ama. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

 Yayındasınız efendim 
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Tayfun Akçay  

Aa, yalnız orada yemek yiyen saygın üyelerimizin tabii şekerleri... Benim bu şekere dönük 

opozit yaklaşımlarım etkili olabilir diye gitmiş olmalarını...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Siz toparlayın da efendim, şu anda 3 saati dolduruyoruz. Ben sizden rica ediyorum. 

Tayfun Akçay 

Tamam. Tabii, tabii, ben zaten burada kalıcı değilim. Hukuk dediğiniz nedir? Uçucu bir şey. 

Yani zaten konuşmama bile gerek yok. Şimdi bir şeyden daha söz edeyim. Şurada mali durum 

devamlı söylendi, konuşuldu, yazıldı ve daha da çok konuşulacak. Yalnız bir tek eksik var. 

Bütün bu mali konularda bir tek eksik var. Biz bunu bir dava konusu olduğu takdirde, bu 

davada mahkeme bir bilirkişi tayin ettiği takdirde, hâkim şu kararı, bu durumu değerlendirin 

ve kadri maruf olup olmadığını tespit edin dediğinde bu söylenen rakamların önemi yok. 

Bunun kadri maruf olup olmadığının önemi var. Bu inceleme asıldır ve önemlidir. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Tayfun Bey, lütfen son verin, toplantıyı kapatmak istiyorum.  

Tayfun Akçay 

Neden bu kadar konuşan olduktan sonra, bana bunu söyleme ihtiyacını duyuyorsunuz? 

Geçen sefer de aynı şeyi yaptınız. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Yorulduk, yorulduk, kusura bakmayın. 

Tayfun Akçay  

Peki, kimsenin kusuruna bakmıyorum, ama sizin bakıyorum. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Estağfurullah. Son konuşmacı Sayın Mehmet Helvacı, buyurun efendim. 

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Zapta geçer yalnız. 

Mehmet Helvacı 

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Değerli Basın Mensupları,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son konuşmacıyım, o yüzden mümkün olduğunca kısa 

konuşacağım. Ben zaten hep kısa konuşurum. Sona kalmanın bir faydası var. Bütün 

konuşulanları dinleyip ona göre konuşmak da insana bir imkân yaratıyor.  

Şimdi önce bazı hızlı tespitler sunacağım size. Bunlardan birincisi, Sportif A.Ş.’ye ilişkin bütçe 

verilmesinde herhangi bir mahzur olmadığını söylemek istiyorum. Bunu dilerseniz daha 
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sonra, bu bütçenin nasıl yapılabileceği konusunu da tartışabiliriz. Geçmişte aksini söylediğimi 

düşünenler olabilir. Geçmişte aksini söylerken, Galatasaray bir birleşme operasyonu 

yürütüyordu. O sebeple, verilemeyeceğini söylüyorduk. Bugün bu operasyon tamamlanmış 

olduğu için, Sportif’in bütçesinin verilmesinde bir mahzur yoktur, teknik olarak.  

Sami Çölgeçen’in önerisi aslında çok doğru, ama yöntem meselesini tartışmak lazım. Yöntem 

belli, şu. Galatasaray’ı bağlayan hukuk metinleri tüzükte yer alır. Bu tüzük değişikliğiyle 

bunların yapılması gerekir. Bizim üzerinde uzun müddet çalıştığımız tüzük eğer incelenirse, 

bu kriterlerin o tüzükte yer aldığı da görülecektir. O yüzden, hazırlanmış olan tüzüğün Genel 

Kurula getirilmesi, bahsedilen problemin çözümü için bir araçtır. Yeterli midir, değil midir? O 

Genel Kurulda tartışılabilir. Ama araç, tüzük olmalıdır ve o tüzük şu anda Genel Kurula 

gelebilecek durumdadır. 

İki husus ilave etmek istiyorum. Başkanın 22 Ekim’de toplantı yapılacağını beyanı üzerine, 

alınacak olan yetkide vurgulanması gereken iki önemli husus olduğunu düşünüyorum. 

Bunlardan bir tanesi, bu faaliyetlerin Galatasaray yanında, bağlı bir kuruluşu aracılığı ile de 

yapılabileceğidir. Yani yetkiyi alırken, yetki metni düzenlenirken buna özel olarak dikkat 

edilmesi lazım, Galatasaray’ın önündeki bazı olanakları açık tutabilmek açısından. Kullanılır, 

kullanılmaz, ama yetkinin bu şekilde alınması lazım.  

Başkana teşekkür ediyorum. Başkan serzenişte bulunuyor. Diyor ki, iyi yaptığımız şeylerle 

ilgili bir şey söylemeseniz de olur, ama en azından doğruyu söyleyin. Ben iyi yapılan şeylerle 

ilgili de takdir edilmesi gerektiği kanaatindeyim, yöneticilik yapmış birisi olarak. Başkan 

bugüne kadar söylediği her şeyi yaptı. Gayet dürüst bir kimlik sergiliyor. Hiç şüphe yok buna. 

Ama bu Genel Kurulda, hepimiz geçici olduğumuz için, bu yetki alınırken, Başkanım, lütfen 

beyan ettiğiniz, bu gelecek olan paranın % 90’ının, % 95’inin -siz tamamı dediniz ama bence 

% 90’ı yeterlidir- borçlara harcanacağını o yetkinin içine dahil edin. Yani yetkiyi bu şekilde 

alın. Gelecek olan paranın % 90’ı borçlara verilmek üzere yetkiyi talep ederseniz. Bu sizi, siz 

dürüst bir insansınız, sözlerinizin arkasında duruyorsunuz, ama sizden sonrakileri de 

bağlayacaktır. O yüzden, bu yetkinin böyle olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. 

Müsaadenizle bunu arz etmek istedim.  

Bir iki küçük husus var. Onları da söyleyip sözlerime son vereceğim. Bir tanesi, Galatasaray en 

borçlu takım değil. Onu bir düzeltmek lazım. En borçlu olduğumuz burada söyleniyor. Asla 

öyle bir şey yok. Galatasaray en borçlu takım değil. Bizden daha borçlular var. Hele mal 

varlığı/borç oranını göz önüne alırsanız, biz neredeyse borçsuz takımlardan bile sayılabiliriz.  

Bir başka şeyi de düzeltmek lazım. Borçlanma ile ilgili 2002 yılı başlangıç tarihi olarak 

veriliyor. Doğru değil. Borçlanma ile ilgili yapı 1998 itibarıyla başlamıştır. Hatta 1997 itibarıyla 

başlamıştır. Ama gerçekleşmesi 1998 itibarıyladir. 1998’den beri Galatasaray borçlanıyor. 

Bunların düzeltilmesi gerekir tutanaklarda diye düşündüğüm için söylüyorum.  

Bence işler yolundadır, Galatasaray’da işler düzelmektedir. Bunun en önemli göstergesi de, 

taraftarın stadı dolduruyor olmasıdır. Taraftar çok önemli bir ölçüdür. Taraftar artık yönetime 

güven duyduğunu açıkça ortaya koymuştur. Aynı şekilde devam etmesi hepimizin 

temennisidir. Taraftara da buradan bir teşekkür etmek lazım. Belki de en çok teşekkürü hak 

edenlerden biri de o.  
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Aslında bu konuşmayı bu kadarla sınırlı tutacaktım, ama Sayın Tayfun Akçay’ın buradan 

yapmış olduğu konuşma üzerine bir şey söylemem lazım. Çünkü kendisi burada birtakım 

isimler vererek, benim ismimi de zikrederek, bizi zan altında bırakmaktadır. Bizi, işletmeci ile 

irtibat hâlinde olan insanlar gibi göstermektedir. Bu kişilik haklarımıza saldırıdır. Buradan 

açıkça söylüyorum. Eğer gelip konuşmasını düzeltmezse, kişilik haklarıma saldırdığı için 

kendisini maalesef dava etmek zorunda kalacağım. Ve çok sevdiği hukukla ilgili kendisinin de 

bir uğraşı böylece olmuş olacak.  

Bilindiği gibi, bizler o imzaları atarken Yönetim Kurulunun bize vermiş olduğu yetki 

çerçevesinde atıyoruz. O imzalar bizim şahsımıza ait imzalar değildir ve oraya imza attığımız 

için de işletmeci ile aramızda bir bağ oluşturmaz. Biz Galatasaray Spor Kulübü’nü temsilen bu 

işleri yaptık. Yanlış yapmış olabiliriz, ki yanlış yapmadığımızı biliyorum. Bunu daha evvel 

konuştuk, tartıştık. Bunları burada açmayacağım. Ama bir tek şeyi söylüyorum. Tayfun Bey 

çok açıkça burada bize hakaret etmiştir ve bu hakaretin karşılığını, eğer kendisi burada özür 

dilemezse, sözlerini geri almazsa, ben bir dava olarak kendisine yansıtacağım.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Efendim, teşekkür ederiz. Özür dilemek istiyorsanız buyurun. Aksi hâlde, toplantıyı 

kapatacağım. Bilmem. Kendisi bilir.  

Tayfun Akçay  

Evet Sayın Başkan, ilginç bir noktaya gelinmiş olması beni de mutlu etti. Nihayet bu 

sahiplenmenin sonucu olarak, benim söylediklerimin bir hakarete... Ben hukukçuyum. Ben 

kimseye hakaret etmem, etmedim. Ve kimse de hakaret ettiğim şeklinde algılamasın. Bir 

kere, ben söylediğimin altını çiziyorum. Eğer bu hakaretse, buyurun. Ne demişim ben? Ve ne 

diyorum ben? Galatasaray Kulübü’nün yetkisi ve hakkı olmadığı hâlde, Genel Kurul sakın ha 

yapma dediği hâlde sözleşme imzaladınız. Bu hakaret mi? Sözleşme imzaladınız. Yapmayın 

dendi size, sakın imzalamayın bunu dendi ve siz imzaladınız. Bu hakaret değil. Ve bakın, bir 

dava kazandık biz Ada’da. Kazandığımız dava Yargıtaya gitti. Yargıtaya dedik ki, Genel Kurul 

karar verdi ve Genel Kurulun verdiği karar doğrultusunda, bizim bu davamızı onaylayın dendi. 

Ne dedi Yargıtay? Bir dakika, Yargıtay ne dedi? Bir kere dedi, senin Genel Kurulun sözleşmeyi 

yenileme, aktetme, böyle bir iş birliğine girme demiş olabilir. Ama senin yasal başkanın imza 

atıp sözleşme yapmış. Artık önemli olan başkanın yaptığıdır. Senin Genel Kurulunun vermiş 

olduğu karar yargıyı, Yargıtayı, hukuku bağlamaz, dedi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Sayın Akçay. 

Tayfun Akçay  

Tamam. Olayı açıklayayım, bir dakika Başkan, bir dakika, olayı açıklayayım. Öyle susturmaya 

kalkmayın lütfen. Bir şey anlatıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   
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Efendim, lütfen bu konuyu kapatın. İstiyorsanız gidip mahkemeleşin, ne yapıyorsanız yapın. 

Ama bir daha da size bu konuyla ilgili -kusura bakmayın, heyetin huzurunda söylüyorum- söz 

vermem. 

Tayfun Akçay  

Hangi konu? Galatasaray Adası mı? Yani ben artık müstecirle uğraşmayayım mı?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Galatasaray Adası. Ne yapıyorsanız yapın kardeşim. Buyurun.  

Tayfun Akçay 

Siz mi uğraşacaksınız?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Hayır, onunla uğraşacak olan yetkili Yönetim Kurulumuz var.  

Tayfun Akçay 

Yani siz sahip çıktıktan sonra onlara gerek yok.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Siz çok bilgili ve birikimliyseniz, Yönetim Kurulundaki arkadaşa yardım edebilirsiniz. Tamam 

efendim, teşekkür ederiz. 

Tayfun Akçay  

Yapmayın. Yapmayın, yakışmıyor. Yapmayın, ben burada bir sözleşmeden bahsediyorum. 

Nedir o sözleşme? Galatasaray Kulübü’nün müstecirle yaptığı sözleşme, madde madde. 

Hatta dolar bazında yapılan şeyi bile Türk parasına endeksleyerek daha da çok kâr etmesini 

sağladılar. Bunlar hepsi sabit belgelerdir. Bunun hakaretle ne ilgisi var? Ben size durumu 

açıklıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   

Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Toplantı bitmiştir.  
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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 

 

 

 


