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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 
 
Divan Kurulunun 23 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 13.30’da, Galatasaray Lisesi Tevfik 
Fikret Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  
Şubat 2015 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 
çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 
yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve 
arkadaşları, geçen 1 aylık süre içinde vefat eden 4567 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 
Orhan Sölpük, 4855 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Birol Altıntaş, 5196 sicil numaralı 
Divan Kurulu üyemiz İbrahim Oray, 10793 sicil numaralı Kulüp Üyemiz Cem Yazıcı ve 
aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar ve menfur bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan 
adına sizleri saygı duruşuna davet ediyorum lütfen. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, 
buyurunuz.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Gündemi size sunmadan önce usulle ilgili bir dilekçe gelmiştir, o dilekçeyi okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

Malumunuz olduğu üzere, kulübümüzle ilgili gündem son derece yoğundur. Konular önem 
arz etmektedir ve çok sayıda Divan Kurulu üyemiz güncel konularla ilgili görüş ve önerilerini 
bildirmek arzusundadır. Ayrıca, mücbir sebeplerden dolayı 6 haftadır toplantı 
yapamadığımızdan, bu oturumdaki konuşmacı sayısının artacağı düşünülmektedir. Bu 
nedenle ve söz almak isteyen tüm üyelere yeteri kadar vakit ayırabilmek, salondaki 
konsantrasyon dağılmadan düşüncelerini yansıtmalarına fırsat vermek için, daha önce de 
yapılmış olduğu gibi, gündemin son sırasındaki Güncel Olaylar ve Dilekler maddesinin üçüncü 
sıraya alınması doğru olacaktır. Dolayısıyla, gündemde üçüncü ve dördüncü sıralarda bulunan 
maddelerin yerlerinin değiştirilmesinin temini hususu rica olunur.  
Saygılarımızla.  

12 üyemizin imzası var.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Değerli Galatasaraylılar,  
12 değerli üyemiz böyle bir talepte bulunuyorlar. İç tüzüğümüzün 21. maddesi gereğince, 
lehte ve aleyhte söz almak isteyen iki kişiye üçer dakikayı geçmemek kaydıyla söz vereceğim. 
Bilahare, bu önergeyi oylarınıza sunacağım. Bu konuyla ilgili lehte görüşmek isteyen? Kim 
efendim? Erdal Bey, buyurunuz efendim. Efendim, bu arada hatırlatayım, lütfen cep 
telefonlarınızı sessiz konuma alınız.  
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Erdal Günsel 
Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, 2 defa toplantımız ertelendi. Güncel 
olaylarımızın hacmi bir hayli fazla. Daha önceki toplantılarımızda da gördük, çok kısa süreler 
ayrılıyor. Vakit ilerledi, geç oldu, kış şartları vs. ileri sürülüyor. Bu sebeple, güncel olayların 
yalnız bu toplantıda değil, her toplantımızda önce görüşülmesini talep ediyoruz. 
Galatasaray’daki güncel olaylar çok fazla. Her gün yoğunlaşıyor. Birazdan arkadaşlarım 
konuşacak herhâlde. Güncel olayların hepimize bir hayli etkileyici tarafları var. Onları 
görüşmek için biz bu önergeyi verdik. Sağ olsun Divan Başkanlığı, bunları sizin olurunuza 
sunuyor. Takdir sizlerindir, iyi günler dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Erdal Bey, teşekkür ederiz. Efendim bu teklifin aleyhinde söz almak isteyen var mı? Yok. O 
zaman Divan yönetimi bu tür şeylerde tarafsız olma mecburiyetindedir. Onun için, Divanın 
görüşü şu anda enteresan değil.  
Değerli Üyeler,  
12 Divan üyesi arkadaşımızın verdiği teklif uyarınca, 3. ve 4. maddelerin takdim tehir yoluyla 
sıralarının değiştirilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul 
edilmiştir efendim. O zaman gündemi okutuyorum. Takdim tehirli şekliyle okuyunuz.  

Gündem 
1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 
3. Güncel olaylar ve dilekler, 
4. Galatasaray Sportif A.Ş. hisse senetleriyle ilgili Yönetim Kurulu tarafından bilgi sunulması 
ve görüşülmesi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Değiştirilmiş şekliyle 
kabul edilmiştir.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Gündeme geçmeden önce, 3 konuyla ilgili kısa bilgi sunmak istiyorum.  
Birinci konu, Ocak ayı olağan Divan toplantısında üyelerin ısrarlı ve haklı talepleri 
doğrultusunda, 20 Ocak 2015 tarihinde Divan Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan’la birlikte, 
Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Ethem Tolga’yı ziyaret ettik. Yapılan etraflı görüşme 
neticesinde, Divan toplantılarının yeniden Galatasaray Lisesi’nde, salonun meşgul olduğu 
zamanlarda ise Türk Telekom Arena’da yapılmasının uygun olacağı hususunda mutabakata 
vardık. Ancak 10 Şubat 2015 tarihinde, Rektör Prof. Ethem Tolga milletvekili adayı olmak için 
görevinden istifa etmiştir. Bu nedenle, durum yeniden görüşülebilecektir. Konuyu takip 
ediyoruz. Yine de tüm üyelerimizden Divan davet metinlerini dikkatle takip etmelerini 
özellikle rica ederim.  
Diğer bir konu, Mart ayı Divan toplantısı ile ilgilidir. Bilindiği gibi, Divan üyeleri bu toplantıya, 
2014 yılı kesin malî ve idarî raporunu incelemiş olarak katılacaklar ve görüşlerini ifade 
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edebileceklerdir. 2014 yılına ait raporların görüşüleceği Malî Kongre, 28 Mart 2015 
Cumartesi günü yapılacaktır. Tüzüğümüzün 87/11.1 maddesi uyarınca, 2014 yılına ait 
konsolide finansal tablolar, bağımsız denetim şirketinin düzenlediği denetim raporlarıyla 
beraber 7 Mart 2015 günü kulübün resmÎ internet sitesinde yayınlanmak durumundadır. 
Mart olağan Divan toplantısı tarihi 11 Mart Çarşamba günüydü. Ancak olağanüstü kış şartları 
sebebiyle iki defa ertelenmesi gereken Şubat Divan toplantısı ve 7 Martta yayınlanacak malî 
tabloların yeterli incelenmesi için süre tanıyabilmek amacıyla, Mart ayı olağan Divan 
toplantısının 1 hafta sonra, yani 18 Mart 2015 Çarşamba günü yapılmasının daha uygun ve  
kulübümüz için daha faydalı olacağını düşünmekteyim. Böylece Şubat-Mart toplantı arası 22 
güne çıkmış oluyor. 10 günlük malî raporları inceleme süresi de sağlanmış olacaktır. Bu 
önerimi değerli heyetin oylarına sunacağım.  
Öneriyle ilgili söz almak isteyen varsa, lehte ve aleyhte söz verebilirim. Söz almak isteyen var 
mı efendim? Yok. Olmadığına göre, Mart ayı olağan Divan toplantımızın 18 Mart 2015 
Çarşamba günü yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? 
Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Bilindiği gibi, Mart ayı Divan toplantısı kesin hesaplar üzerine yapıldığı için, Malî Kongrenin ön 
müzakeresi gibidir ve kulübümüz için çok önemlidir. Genel Kurula daha bilgili, birikimli ve 
hazırlıklı katılabilmek için Mart ayı Divan toplantısına katılmanızı önemle tavsiye ve rica 
ederim.  
Son konu, aidatlarla ilgili hatırlatmadır. Tüzüğümüzün 23. maddesi uyarınca, 2015 yılı 
aidatlarının 28 Şubat 2015 Cumartesi akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Cumartesi 
günü Sicil Kurulunun elemanları da görevde olacaklar. Bilvesile hatırlatıyorum. 2015 yılında 
yapılacak olan Malî Kongre, Divan Başkanlık seçimi, Kulüp Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi 
ve gerekiyorsa daha sonra yapılacak yetki genel kurullarına katılabilmek için aidatların 
süresinde yatırılması hususunu önemle hatırlatıyorum. Bugün burada aidat ödeme imkânınız 
vardır. Tahsilat yapabilecek, Sicil Kurulunun görevli personeli buradadır. Zahmetsizce ödeme 
yapabilirsiniz. Bilginize sunarım efendim.  
Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait 
toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ay uzun bir toplantı yapmıştık. Zabıt 
53 sayfa olarak düzenlendi. Gerekli kontrolları yapıldı ve size sunuldu. Hazırlandığı şekliyle 
geçen aya ait toplantı tutanaklarını oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? 
Etmeyenler? Edilmiştir.  
İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay bize ulaşan herhangi bir 
evrak yoktur. Bu maddeyi geçiyorum.  
Üçüncü ve değiştirilen madde, güncel olaylar ve dileklerle ilgili söz vereceğim. Lütfen söz 
almak isteyen arkadaşlar el kaldırarak müracaat etsinler. Efendim, el kaldırarak müracaat 
eden arkadaşlarımızı değerli arkadaşlarım bana yazdırdılar. Hayrettin Kozak, Dr. Ahmet 
Özdoğan, Taner Aşkın, Semih Haznedaroğlu, Rasim Zaimoğlu, Erdal Günsel ve Serhat 
Özalemdar. Başka söz isteyen var mı efendim? Sayın Ahmet Şenkal, sizi görmediler mi? Ben 
önümdeki kâğıda baktığım için bakmıyorum, arkadaşlar söylüyorlar. Sami Çölgeçen. Evet, 9 
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değerli üyemiz söz almak için müracaat ettiler. Sırasıyla davet ediyorum. Sayın Hayrettin 
Kozak, buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak  
Sayın Başkanlar, Değerli Büyüklerim, Sevgili Arkadaşlarım,  
Size günlük görüntümüz hakkında çok kısa bir konuşma yaptıktan sonra, çok önem verdiğim 
yeni stadımızın mevcut durumu, orada size bir videolu sunum da göstereceğim. Tesislerimizle 
ilgili bir iki not, bir de önümüzdeki toplantıya hazırlık olması için çok basit, çok kısa birkaç 
malî rakam sunacağım size. Kısa olacak ama umarım belleklerinizde kalır.  
Şimdi, kısa bir ara dönem olarak tanınan bu yönetim dönemi, başlangıçta sık sık ifade edilen 
sevgi, dostluk ve birliktelik söylemlerinin tam aksine, âdeta başkanlar arası tartışma, hatta 
biraz daha ileri gidersek, kavga dönemine dönüştü. Başkanımızın seçim öncesi bizzat 
söylediği aşağıdaki sözleri hatırlayalım. Mot à mot vereceğim size. “Biz Galatasaraylılar, 
kardeşliği, insana sevgiyi ortaya koymak için bir araya geldik. Biz insancıl, hümanist 
insanlardan oluşuyoruz ve toplumlar içinde de farkımız bu şekilde oluşuyor. Biz entelektüel 
seviyemiz yüksek olduğu için değil, insanı sevdiğimiz, insana değer verdiğimiz için 
diğerlerinden farklıyız.” diyor Başkanımız. Bunlara katılmamamız herhâlde mümkün değil. 
Başkanımızdan söylediği bu sözleri hatırlayarak, son günlerin tartışmalarına yarın değil, 
bugün son verip, camiayı sevgi, dostluk ve birliktelik ortamına taşımasını bekliyoruz.  
Yine aynı amaca yönelik, hepimizin sorumluluklarının olduğu, yukarıdaki belirttiğimiz 
problemleri masaya yatırıp sorunlarını paylaşmak -ki çok problemimiz var- ve çözüm 
önerilerini tartışmak üzere bütün eski başkanları müşterek, acil bir toplantıya davet etmesini 
de önemle öneriyorum, Sayın Başkan. Birazdan sunacağım kısa bilgiler ve zaten hepinizin, 
çoğunuzun bildiği görüntü böyle bir toplantıya ihtiyaç olduğunu gösteriyor.  
Yine aynı anlamda, şimdi seçimler yaklaştı. Hani bu ara dönem gelirken dedik ya, yeni 
adaylara süre verelim, daha hazırlıklı gelsinler. Bunun 3 ayı geçti, geriye kaldı 3 veya 4 ay. 
Yani Sayın Başkanın göreve gelişi sırasında açıkladığı nedenlerden en önemlisi buydu. 
Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz şu günlerde, başkan adaylarımız -ki ortada değil, sadece 
isimleri geçiyor- onların hepsine huzurunuzda şunu öneriyorum. Bu arada Divan Başkanıma 
da öneriyorum dolayısıyla. Bu arkadaşlarımız, seçimlerden önceki ve bu yakın dönemde bir 
Divan toplantısında tek bir gündemle gelsinler, irade beyanlarını yapsınlar, kendilerini 
anlatsınlar ki, bu camia önümüzdeki dönemde son derece önemli, ağır ve sorumluluk taşıyan 
dönem için tercihlerini yapmak üzere öncelikli olarak bir izlenim sahibi olsunlar diyorum. 
 Şimdi, yeni stadımız tam 4 yıl oldu. Meşhur açılışımızı gayet iyi hatırlıyorsunuz. Biraz ileriye 
gitmiş bir laf olacak, ama zaten yarım yamalak bir açılış yapmıştık. Çok aceleyle, ite kaka, bir 
an önce açmak için yapmıştık. Yaptık, 4 yıldır da kullanıyoruz. Kullanırken aksaklıklar oluyor, 
şu oluyor, bu oluyor. Şimdi tahayyül edebiliyor musunuz, 4 yıl geçmiş, daha stadın tapusunda 
bizim irtifak hakkımız hâlâ tesis edilmiş değil. 49 yıldır, biliyorsunuz. Hâlâ böyle bir kaydımız 
yok tapuda. Devir teslimin yapılıp yapılmadığına dair soru işaretleri var. Bunu yönetim 
herhâlde bildirecektir. O da yapılmamışsa, zaten biz havada duruyoruz demektir. Birtakım 
tartışmalar da devam ediyor.  
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Ulaşıma gelince, stadın en vahim olayı. Erken açılışın en vahim olayı diye ben tanımlıyorum. 
İlk iki sene gittim, artık gitmiyorum maçlara. Ulaşım felaketi. Size hızlı bir şekilde birkaç 
görüntü sunacağım ve oradaki büyük problemleri pek çoğunuzun haklı olarak geçici yol 
olmadığı için, stadın arka tarafından, yani Cendere Yolu denen yerden stada gelen, en önemli 
kaynaklardan, insan kaynağı ve ulaşım kaynaklarından birinin ve diğer bazı hâlini size arz 
edeceğim. Bunu ben, iki genç arkadaşımla gittik, fotoğraflayarak huzurunuza getirdik. 2010 
yılının başlarında, aynı çalışmayı ben yine aynı kardeşimle beraber yapmış ve bütün camiaya 
sunmuştuk. Şimdi göreceksiniz.  
Şu 52 bin kapasiteli stadımıza 3 yoldan geliniyor. Özel araç, hepiniz biliyorsunuz, metro ve 
yürüme. Metro, otobüs ve yürüme. Metro şu anda çalışmıyor. Çalışırken işte şöyle bir hâlimiz 
vardı. Metronun çalışış hâli. Yani bir kalabalık, böyle. Şimdi burası da özel araç ile geliş. Tek 
yönden ulaşım olduğu için, gerek maç öncesi, gerek maç sonrası çok ciddi bir trafik oluyor. 
Bunlar hep maç tahliyesi sırasında gördüğünüz manzaralardır. Şurası da TEM otoyolunun 
üzerindeki trafiktir. Zaten gelenler biliyor bu rezaleti, tekrar şurada basit bir şekilde görelim. 
Devam edelim. Şu anda kuşbakışı ile TEM yolunu görüyorsunuz. Bu üstü kapalı olarak 
gördüğünüz nokta, yani şu üstteki çatı olarak gördüğünüz yukarıdaki nokta bu metronun 
istasyonudur. Hemen yolun kenarında görünen... Sağ tarafta, aşağıda gördüğünüz şu mavi 
çizginin başladığı yer otobüsle gelinen noktadır. Oradan insanlar stada kadar gitmek için, iki 
kilometre kat ediyorlar. Bazıları da oradan, metrodan otobüse binmek suretiyle stadın 
bölgesine doğru devam ediyorlar. O da en az 1 kilometre sürüyor. Evet, şimdi Sanayi metro 
durağında inip, otobüslere binmeyi başaran -ki çok zor bir olay bu, hakikaten 300 kişi 
bekliyor- kişinin de otobüsten indikten sonra stada yürüdüğü yaklaşık 1 kilometre var. 1.1 
kilometrelik bir mesafe var.  
Devam edelim. Şimdi arka taraftaki Cendere Yolu’na geldik. Burası, bu stadın en önemli 
ulaşım noktalarından biridir. Şimdi bu arkamızı dönük olarak baktığımız yerde, yani karşı taraf 
stat, bu fotoğrafın alındığı yerin arkasında Vadi İstanbul şantiyesi bütün hızıyla devam ediyor. 
Ana planlamada, Seyrantepe viyadüğü gelecek ve bu viyadük tamamlanarak stada kadar 
uzanacaktı. Hiçbir şey yapılmadı ve şu anda olduğu gibi duruyor. Şimdi bakın, stada bakın, 
önündeki toprak yığınları... Daha önceki. Şimdi geçelim öbür görüntüye. Şimdi bu Cendere 
Yolu’nun devamı, işte buradan akan yol bir viyadük üzerinden bizim stada yönelecekti. 
Maalesef kıpırdayacak bir yer kalmadı. Bu viyadüğün yapılmasına da imkân kalmadı 
görünüyor. Devam edelim. Şu soldaki fotoğraf Aralık 2010’da alınmıştır. Bugün de, 2015’te 
bakın. Soldaki toprak yığını bugün şu hâldedir. Bu toprak yığınından, şu hâle, sağdaki hâle 
geçişinde bizim stadımıza bir ulaşım yolu olarak gelecek hiçbir şey yoktur. Yine ulaşılamaz 
durumdadır bizim stadımız. Aynı şekilde, bakın, sol taraf 2010, sağ taraf 2015; hiçbir şey 
değişmemiştir. Hiçbir şey değişmemiştir, aynen durmaktadır ve gördüğünüz gibi, dik yarlar 
vardır. Buradan bundan sonra stada nasıl giriş yapılır, onu uzun uzun düşünmek gerekir. 
Devam edelim. Aralık 2010’da aldığımız şu fotoğrafta gördüğünüz yürüyen kişi benim. Stadın 
açılışına yakın tarihlerde, buradan stada gitmek için derme çatma bir asfalt döküldü o 
günlerde. Müteahhit firma, hiç olmazsa stat açılış günü imkan sağlamak için buradan yol 
verdiler insanlara. Birazdan göreceksiniz o asfaltı da. O yolun yapıldığı yer, şimdi sağda 
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gördüğünüz gibi, zannederim Demirören firmasının tüpgaz dağılım istasyonlarından biri 
olarak çalışmaktadır. Normal olarak o günlerde bize söylenen ve planlanan, sol taraf, hastane 
inşaatının bulunduğu yerdir, sağ tarafta stat, aradan birtakım yollardan giderek, o yol hem 
stada, hem de öbür tarafa hizmet edecekti. Bugün hayal oldu. Bu gördüğünüz asfalt stadın 
açılışından bir hafta önce döküldü. Bunu hatırlayacaklardır. Bu asfalt, görüyorsunuz, 
tamamen bu oynak zeminin üstüne dökülmüştü. Aşağıda Cendere Yolu’yla birleştiği noktaya 
kadar geliyordu ve o gece oradan otobüsler dahi çıktı, insanları taşıyarak. Bugün zaten asfalta 
girişi kapanmış durumdadır. Fakat bazı insanlarımız evlerine bir an önce ulaşmak için oradan 
yürüyerek, inerek, birtakım sakat işlerle oradan tahliye olmaya çalışmaktadırlar.  
Şimdi burada enteresan bir durum var. Gördüğünüz gibi, burada bir tesis var: Eroğlu İnşaat. 
Stadın, bizim giriş noktamızın tam karşısında. Hepiniz biliyorsunuz, bunu görüyorsunuz her 
gün. Bu tesis -1.600 küsur metrekare- bizim kendi 120 dönümümüzün içindedir. Fiili olarak 
içindedir. Bir süre önce, ben bunu notlardan okudum. Zannediyorum Işın Bey de dile 
getirmişti. Burası bizim yerimiz. Burayı Şişli Belediyesi evvela yeşil alan hâline çevirmiş. Yeşil 
alan hâline çevirdikten sonra da -o zaman bu Eroğlu firması yok ortada- sihirli değnekler 
değmiş herhâlde ve aniden, Eroğlu firması burayı satış ofisi yapmış. Yani bu satış ofisi 
dediğiniz, bir günlük gecekondu veya işte bir tır filan değil. Binayı görüyorsunuz. Geçelim. İşte 
soldaki, görüyorsunuz. Şimdi bu yerin, (a) bize ödenen bir para var mı buradan? 
Zannediyorum yoktur. (b) Bizim kendi uhdemize almamız lazım, çünkü bu firma burada 
bulunduğu sürece, o inşaat tamamlandığı sürece ve tamamlandıktan sonra da bize teslimini 
beklemek hayaldir. Bir an önce bu görüşmelere, girişimlere başlamak lazımdır.  
Evet, tamam, bu kadar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Bitti mi konuşmanız?  

Hayrettin Kozak 
Evet, evet, bu bitti.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
Başka konuşacağınız bir husus var mı?  

Hayrettin Kozak  
Evet, bu video görüntüsü, bu kadar. Yani hepinizin bu stadın ulaşım durumu hakkında bir fikir 
edinmenizi şey etmiştim. Tabii bu ulaşımların bu kadar felaket oluşu, bugünkü yönetimin 
hatasından kaynaklanan bir şey değil. Ama bu stat bizim her şeyimiz, en önemli gelir 
kaynaklarımızdan biri. Yarım yamalak bir giriş çıkış sistemi ile çalışıyor. İnsanlar büyük sıkıntı 
içinde ve kapasite olarak da son derece yetersiz. Geçen gün Başkanımın da anlattığı gibi, bir 
de yukarıda yapılmakta olan hastanenin acil girişi için bir viyadük yapma hazırlığı içinde 
Karayolları. Eğer o viyadük de oraya yapılırsa, bizim taraftarlarımızın metrodan gelişini 
olumsuz etkileyecek bir gelişim olacak. Orada da büyük sıkıntılar yaşanacaktır.  
Riva inşaat ruhsatı... Ruhsatın süresi bugünlerde bitiyor. Belki de bitti. Kaba inşaatı biten, 13 
blokta. 13 blokta, 23 bloğun temel ruhsatları alınmıştır. Bu, bir önceki yönetimde, 5 yıl 
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uzatmayı almak için yapılan palyatif bir inşaat düzeni idi. Ama bayağı bayağı bir 5 tane ünite 
çıktı. Şimdi süre dolmuştur. Uzatılması için herhangi bir işlem yapıldı mı, bilmiyoruz. Bunun 
bilgisini yönetimden rica ederim. Aksi takdirde, Riva gibi önemli bir şeyin inşaat ruhsatını 
tekrar alamamamız büyük bir kayba sebebiyet verebilir.  
Mecidiyeköy inşaatında, değerli arkadaşımız aktif şekilde çalışıyor. Biz de bakıyoruz, şu anda 
hiçbir hareket yok orada. Bir tane vinç yerleşmiş oraya, hiçbir çalışma yok. Neden bu kadar 
gecikme? Merak ettik, aksama mı var, onu da bilmek istiyoruz. Eğer uzayacaksa, -o vince 
herhâlde bir kira ödeniyor, bedava o vinç orada oturmaz- onu hemen oradan kaldırmak 
lazım.  
Şimdi size Galatasaray’ın değerleriyle ilgili bir video göstermek istiyorum. Sadece sizlere 
değil, bütün camiaya ve bundan sonra yönetime gelecek bütün arkadaşlara, şunun bilincinde 
olup olmadıklarını bir sormak istiyorum. Dünyada hiçbir kulüpte olmayan gayrimenkuller... 
Hakikaten bu böyle. Ben şu kadarını söyleyeyim, bunu tespit ettim ben. Yani Juventus’ta, 
Real Madrid’de, Bayern Münih’te, Manchester United’da bizdeki var olan taşınmazların 
hiçbiri yok. Bunun arkasında durarak söylüyorum. her ne kadar kitaplarımızda 15-16 bin 
yazıyorsa da, bizim 12 bin tane, ona yakın bir kaydı açık üyemiz var. Bu, Türkiye’nin 
tartışmasız en eğitimli üye topluluğudur. Atıl bir varlık olarak orada durmaktadır. Ben bunu 
ısrarla söylüyorum. Bunda kendilerinin kabahati vardır, onları buraya çekemeyen hepimizin 
de, yönetimlerin de kabahati vardır diyorum. Dünya genelinde de 30 milyona ulaşan -dünya 
genelinde diyorum, altını çiziyorum- çok ciddi ateşli bir taraftar kitlemiz vardır.  
Devam edelim lütfen. Şimdi şu gayrimenkullerimize bir göz atalım. İşte aşağıda not ettim, 
gördüğünüz gibi, kulüpleri de belirtiyorum. Tapulu mallar: Riva arazisi 1.175 dönüm; Florya 
Tesisleri 23 dönüm (80 dönüm kullanıyoruz, aradaki fark devlete ait bir şeydir, kira 
ödüyoruz.); Galatasaray Adası 2.321 metrekare, ama pratikte bunun çok üstündedir; 
Mecidiyeköy arsası 2.127 metrekare; Hasnun Galip binası da 3 katlı bir bina olarak bizim 
elimizdedir. Bu, hiçbir surette değerlendirilemeyen atıl bir kapasitedir. Aşağıda da kullanım 
hakkı olan bizim stadımız. Az önce konuştuk. Kalamış Sosyal Tesisleri 4.255 metrekare. 
İstanbul’un en güzel iki yerinden biridir Kalamış Tesisleri. Küçükçekmece Kürek Tesisleri 41 
dönümdür. Şu anda orada kürek aktivitelerimiz devam ediyor. Büyükçekmece’de yıllar önce 
belediyeden kiralanmış olan 100 dönümlük bir arazi var. İmar durumu, bazı yeri müsait, bazı 
yeri değil, ama atıl bir durumda orada bekliyor. Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Burhan 
Felek Tesisleri.  
Evet, devam edelim lütfen. Bir dakika. Eğitim seviyesi en üstte dedik. İçlerinde toplam 500’e 
yakın finans uzmanı, mühendis, mimar, müteahhit, iş adamı ve eğitimcinin bulunduğu bir 
topluluk var. Yani birçok meslek var. Ama neden bunları ben öne çıkardım? Bu arkadaşların 
hepsi, içlerinden iyi bir tercih yapıp, onları motive edip, bütün bu varlıkları uygun bir ortamda 
sunup, bu varlıkların nasıl değerlendirileceği üzerine bir beyin fırtınası yaparlarsa bu kulübün 
kurtuluşu ancak bu varlıkların üzerindedir. Öyle birtakım yönetimler gelecek, üç beş kuruş 
kredi bulacak, günlük hesapları ödeyecek, bir tarafta o borçlar orada yatacak, nakit akışı sıfır 
olacak... Bu camia bunu köklü şekilde halletmediği sürece bu sıkıntılardan asla 
kurtulamayacaktır. Biraz da onun için söylüyorum. Tabii imkân dahilindeyse, bu geri gelmeyi 
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düşünen arkadaşlar da, işte Dursun Bey de burada, buna bir göz atsınlar, acaba bu varlıklar 
nasıl hayata geçer diye.  
Bu kadar sürecin içinde, bizim 15 yılda elde ettiğimiz değerlere de baktığımız zaman, ortada 
fazla bir şey yok. 5 Türkiye Ligi şampiyonluğu, bir UEFA şampiyonluğu (15 yılın biraz 
öncesinde de olsa, içine almak lazım), basketbolda bir Türkiye şampiyonluğu. Türkiye 
kupalarını filan artık saymıyorum. Yani 15 yıl içinde harcanan parayı bir tahayyül edin. Artık o 
rakamlara boğmuyorum sizi. İnanılmaz rakamlar gitti. Hepsi budur işte. Takkeyi önümüze 
koymamız lazım.  
Şimdi sizlere çok basit birkaç tane rakam vereceğim ve bitireceğim. Malum, bizim bir Sportif 
A.Ş.’miz var, bir de ana kulübümüz var. Bunlara biz konsolide ve Sportif A.Ş. hesapları olarak 
bakıyoruz. Sportif A.Ş. 2015’in 6 ayında 293 milyon gider yapmış, 72 milyon zarar etmiştir. 6 
ayda, çünkü bunlar direk olarak denetim raporlarından alınmış resmi rakamlardır. Efendim, 
2014 tabii. Yanlış mı söyledim? Affedersiniz, 2015 tabii. Çünkü o Sportif A.Ş.’nin malî yılı 
Mayıs ayında bitiyor. Yani 2014 değil, 2014-2015. Biliyorsunuz, Sportif A.Ş. halka açık bir 
şirket olduğu için 1 Haziranda başlıyor, Mayıs sonunda bitiyor. Dolayısıyla, şu anda da devam 
ediyor. Biz henüz 6 aylık raporları aldık. Son 6 ayın içindeyiz biz. Bu 2015 Mayıs ayında 
tamamlanacak. O zaman baktığımız zaman, 6 ayda 72 milyon zarar ettiysek biz, 12 ayda bu 
140 milyonun altında olmayacak ve o zaman da biz son 4 yılın, 5 yılın en yüksek zarar 
seviyesine ulaşacağız. 5 yıl üst üste zarar edince başımıza gelecekleri Mehmet Helvacı 
arkadaşımız size uzun uzun anlattı.  
Yine Sportif A.Ş.’deyiz. Ticari borcu 103 milyon, yine 5 aylık. Belirttiğim sürenin 5 aylık 
süresinde, 6 aylık süresinde, yarısında finansal borç 433 milyon, toplam borç 536 milyon. 
Sportif A.Ş.’yi konuşuyoruz. Bu rakam 2014-2015, 12 aylık sezonun 6 aylık fiilî sonuçlarıdır. 
Raporda belirli. Fiilî sonuçlardır. Bir de meşhur, bizim şarta bağlı yükümlülüklerimiz var. Yani 
transfer, ödemeleri bekleyen, vadeleri gelmemiş futbolcu, basketbolcu, bütün onları içeren 
ama ağırlıklı olarak futbolcu olan 404 milyon lira taahhüdümüz, bana göre borcumuz vardır. 
Bunlar bilanço dışı tutulmaktadır. Buraya göreve gelecek arkadaşların, görevde olan 
arkadaşların bu rakamları göz ardı etmeleri mümkün değildir. Şu anda bunun önemli 
kısımlarının içindeyiz. 44 tane futbolcumuz var. Bir sezonluk bunlara ödenecek para, hepsi 
euro ile çevrilmiş olarak, 47 milyon euro bir yıllık, bir sezonluk ödenecek paradır. 8 milyon da 
maç başları vardır, bunun altında değildir. Toplam aldığınız zaman, 55 milyon euro’dur 
bunların maliyeti. Satamıyoruz, satamayız da. İşte kardeşimiz de uğraşıyor, satamazsınız. 
Bakın, şu anda bu 44 futbolcudan, mukavelelerin sürelerine bir göz attığınız zaman, sadece 5 
futbolcunun 2015’in sonunda sözleşmesi bitiyor. Yani sözleşmesi bitsin de kurtulalım 
dediğiniz zaman, 5 futbolcu. Geriye kalan onca futbolcu duruyor ve onca futbolcu dediğim, 
en yüksek ücretli olanlar, maalesef en yüksek ücretlilerdir. Yine söylüyorum, satamazsınız da, 
eritemezsiniz de. Ne olacak, bilmiyorum. Onun için, bugün belli başarılarla gidiyoruz. Ne 
yapıp yapıp aynı kadro ile belki devam etmemiz gereği ortaya çıkıyor.  
Galatasaray konsolideye de üç rakamla bakalım. Yani bütün kulübe 2014’ün 9 ayında 538 
milyon gider yapmışız. 538 milyon. Dikkat edin, 9 ayında. 2014’ün 12 ayında beklenen 
projeksiyon 718 milyon giderdir. Bu da bizim rekorumuz olacak. Zarara gelince, 206 milyon. 



9 
 

2014’ün 9 aylık süreci sonunda 206 milyon zararımız vardır. Eğer böyle giderse, 12 ayda da 
278 milyon olacaktır. Voleybol, basketbol kız-erkek 3.5 yılda, 200 milyon zarar etmiştir. 
Dikkat edin, gider demiyorum, zarar etmiştir. Bunları yan yana koyun kafanızda diye 
veriyorum.  
Konsolide borç-alacağa bakınca, 31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla, konsolide 825 milyon TL’dir. 
Şimdi bunlar çok önemli rakamlar. Çok vahim bir durumu gösteren rakamlardır. Şimdi benim 
ricam şu. Bu yönetimin Sportif A.Ş. yönetim kadrosunda bulunan 4 tane arkadaşımız var. İşte 
Ebru Hanım orada, Mete Bey burada. Bunların hepsi şu anda görevdeler. Bunların dışında da 
Ali Dürüst arkadaşımız, o da görevde. Sportif A.Ş. Şimdi bunlar, bize, size, hepimize, artık bu 
senenin belli bir yerine geldiği, Mayıs ayının sonuna kadar da çok kısa bir süre kaldığı için, 25 
Mayısta, seçim gününde bu rakamların hangi noktayla tamamlanacağını, ellerindeki -mutlaka 
hazır olduğuna inandığım, tahmin ettiğim- nakit akış tablolarından bakıp, bugün bize 
cevaplasınlar. Yani 31 Mayısta Sportif A.Ş.’nin kâr-zararı hangi noktada olacaktır? Soru basit 
ve bu kadardır. Aynı şekilde, Galatasaray Spor Kulübü olarak, 25 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla, 
yani seçim günüdür, yine nakit akışlara gidiyorum. Zaten çok bir şey kalmadı. Hepsinin orada 
yazıyor olması lazım. Bize gelsinler, beyler, biz Sportif A.Ş.’yi şu rakamda kapatacağız, onun 
yanında Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni de şu kadar rakamla kapatacağız. Bunu bilmemiz 
lazım. Bunu bugün kulüp yöneticileri biliyordur, mutlaka bilmeleri lazım. Ama bildiklerini bize 
de aktarsınlar, önümüzü bir görelim.  
Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet, Sayın Hayrettin Kozak ciddi bir hazırlık yaparak gelmiş. Sayın Ahmet Özdoğan, buyurun. 
Kendisine teşekkür ediyoruz, Hayrettin Kozak’a. Buyurun efendim, buyurun, fazla saygı 
zaman kaybettirir, buyurun siz.  

Ahmet Özdoğan 
Efendim, Galatasaray’da saygıyı yitirirsek...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Yitirmeyiz efendim, yitirmeyiz. Ama zamanın da değerini biliriz. Buyurunuz.  

Ahmet Özdoğan 
Müsaade ederseniz, 3 ile 4’ü değiştirdiğiniz için, hisse senetlerini de burada şey yapayım, 
çünkü 4’te bir daha çıkmayayım, insanların zamanını almayayım. Eğer müsaade ederseniz, 
hepsini birlikte değerlendireyim, eğer uygun görüyorsanız.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, hisse senetleriyle ilgili Yönetim Kurulu belli bir açıklama verdikten sonra o konuyu 
görüşmenizde ben daha yarar görürüm. Orada takdim tehir olur yoksa. Siz kendinize göre bir 
açıklama yaparsınız, ama şu anda Genel Kurulun görevlendirdiği arkadaşlar bu işle ilgili ne 
düşünüyorlar, ne yapacaklar, nasıl planladılar, esas olan budur. Onun için, zannederim 
Yönetim Kurulunun takdiminden sonra yaparsanız. Buyurun efendim.  
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Ahmet Özdoğan  
Peki.  
Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Galatasaray Başkanı, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri ve 
Yönetim Kurulu, Değerli Basın Emekçileri,  
Hepinizi ilk önce saygıyla selamlarım efendim. Konuşmaya başlamadan önce, size iki şeyi 
hatırlatmak isterim. Bir tanesi, tüzüğümüzün 84. maddesi, Galatasaray Başkanına verilen 
yetkileri söyler. Kulüp Başkanı, kulübü temsil eder, kurumsal iletişimi ve kulübün tüm 
faaliyetlerini yönetir, 87. madde ile belirlenen tüm görevleri üstlenir ve yetkileri kullanır 
diyor. Çok geniş bir yetkidir, çünkü zaman zaman Yönetim Kurulundaki üyeler bizim 
haberimiz yoktu deseler de, Başkan Galatasaray’daki en önemli makamdır. Ne emrederse, 
genelde o olur. Onu önce söylemek istedim. İkinci olarak da, 5.12.2014’te, Sayın Duygun 
Yarsuvat Başkanımın sadece bir sayfa tutan tespitlerini arz edeceğim. Diyor ki Sayın 
Başkanım, “Biz bir durum tespiti yapmak için olağanüstü kongre yaptık ve bundan sonraki 
yönetim kurulları da inşallah böyle kongreler yapar.” diyor. Çok da haklı, çünkü bana göre, 
bundan sonraki Divanımız madem 18’inde olacak, demek ki Malî Genel Kurulla ilgili takvim 
ilan edilmiş olacak. İlan edileceği için de, şimdi okuyacağım Sayın Duygun Yarsuvat ve 
Galatasaray yönetimini bağlayan bu tutanakta, eğer bir ibra tek madde olarak olursa, Sayın 
Duygun Yarsuvat Başkanımın bu söylediği tespitleri kendisinin de kabul ettiğini gösterir.  
Bakın ne demiş Sayın Başkanım? 31 Ekim 2014 itibarıyla 376 milyon dolar net borç-alacak 
farkı var demiş. Bu rakam 356 milyon dolar demiş. Türk lirasına gösterirsek 653 milyon lira 
alacak, yaklaşık 1 milyar 478 milyon lira da borç görünmektedir, demiş. Galatasaray Spor 
Kulübü’nün malî açıdan bu hâle nasıl geldiğinin cevabını ben tek başına veremem, demiş. 
2000’li yıllardan beri, bu çeşitli olaylar neticesi bu noktaya geldi, demiş. Esasında, 2011 
yılında, Galatasaray derneklerine 151 milyon dolar kadar bir giriş gerçekleşmiş, demiş. Bu 
giriş iki yoldan gelmiş. Birincisi, Sportif A.Ş.’nin sermaye artışı, ikincisi ise, Sportif A.Ş.’nin 
hisse satışları. Hatırlayacaksınız, bu satışlar Ağustos ve Aralık ayında gerçekleşmiş. Ancak 
bugün bakıyoruz ki, bu para mevcut değil. Harcanmış ve hovardaca harcanmış 
görünmektedir. Nereye sarf edildiğini araştırdığımızda, kesin sonuçlara varamadık. Ancak 
2014 tarihinin Galatasaray’ın malî uygulamasında bir kırılma noktasını teşkil ettiğini 
düşündük. Kesin bir şey de söyleyemiyorum. Ocak 2014’te, hatırlayacaksınız, haddinden fazla 
futbolcu alınmış ve bu futbolculara paralar ödenmişti. İkinci sermaye artışının Haziran 
2012’de yapılması kararlaştırılmış, hepinizin bildiği gibi, SPK buna müsaade etmemiş, 
Galatasaray Sportif A.Ş.’ye Arena’nın tüm koltukları devredilmiştir. Tabii ki bu, UEFA, 
futboldan gelen gelirlerin Sportif A.Ş.’ye olması gerektiğini söylediği için yapılmıştır, diyor 
Sayın Başkan. Ayrıca, Nike gelirlerinin 2022’ye kadar, Federasyon gelirlerinin 2018’e kadar, 
Türk Telekom Arena gelirlerinin 2020’ye kadar temlik edildiğini söylüyor.  
Bir de bir başka şey daha söylüyor Sayın Başkanım. Diyor ki, bu raporlar ve bizim yaptığımız 
araştırmalar sonucu, 40 adet personelin sigortalanmamış olduğunu gördük, diyor. Bu arada 
da, olmayan kişilere iş avansı verildiği ve maç günü yapılan ödemelerin bulunduğu 
görülmüştür, diyor. Yine futbolcu transferlerinde, raporda da yazıldığı gibi, menajer 
komisyonlarının dikkati çekecek derecede yüksek olduğu belirtilmiştir, özellikle Ocak ayı 
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döneminde, diyor. Sayın Başkan, bunu 5.12.2014’te bir tespit olarak Genel Kurula arz ediyor. 
Bu bir tespit Sayın Başkanım. Eğer Malî Genel Kurulda, Sayın Başkan tek ibraya giderse, bu 
tespiti kendisi de kabul etmiş oluyor. Ama çift ibraya giderse, kendisinden önce farklı, kendi 
döneminin farklı olduğunu gösterir.  
Ayrıca, ben bir şey daha arz etmek istiyorum. Hayri ağabey, daha önce konuşurken bir şey 
söyledi. Galatasaray 28 Mart Genel Kurulunun şöyle bir özelliği daha var. Mayıs ayında seçim 
olacağı için, gelecek dönemin bütçesi, gelecek dönemin Başkanı, Yönetim Kurulu ve 
Galatasaray Spor Kulübü’nü çok ilgilendiriyor. Onun için, o gün, 28’i, tek gün olarak lütfen 
yapmayalım. 28 ve 29 olarak yapalım. 28’inde ibrayı yapalım, uzun süre konuşalım. 29’unda 
da 2015 bütçesini tartışalım. Aynı zamanda, başkan adayı olacak arkadaşlar gelsinler, o bütçe 
hakkında da kendi görüşlerini arz etsinler bütün Genel Kurula. Bence bu daha şık olur gibi 
geliyor.  
Şimdi efendim, ben size, bakış açımızı değiştirmek için ilginç bir örnek vereceğim. Bu bakış 
açımızı değiştirmezsek hiçbir şey yapamayız. Bakın, geçen toplantı tam 4 saat 10 dakika 
sürmüş, 22 değerli konuşmacı konuşmuş. Konu, amatör sporlar. Şimdi size bir şey arz etmek 
isterim. 25 Ekimde değerli Yönetim Kurulu seçiliyor, 28 Ekimde göreve başlıyor. 22.11.2014 
tarihinde Binicilik Federasyonunun Malî Genel Kurulu var. Galatasaray’ı 5 kişi temsil ediyor. 
Giden delege sayısı 1. Şimdi bakın, eğer bu anlayışı biz değiştiremezsek hiçbir şey yapamayız. 
Burada değerli insanlar, çok ciddi zamanlarımızı veriyoruz. Hepimiz zaman veriyoruz, bir 
şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama uygulamada da bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bakın, 
Basketbol Federasyonu ile veya Futbol Federasyonu ile ilgili sürekli olarak bizim bütün 
yöneticilerimiz konuşuyorlar. Peki, 2011’den beri, hangi Basketbol Federasyonu kurulunda, 
Malî veya Genel Kurulunda, Galatasaraylı kaç tane delege konuşmuş, hiç düşündünüz mü? 
Buna Futbol Federasyonu da dahil. Hadi açıklasınlar, kaç kişi gitmiş.  
Şimdi bakın, konuşmakla olmuyor. Değiştirmemiz lazım. Ben size bir şey söyleyeyim. Digitürk, 
üye profilini açıklayamıyor. Niye açıklayamıyor, biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 
Galatasaray birinci, uzak ara birinci. Başka bir kulüp birinci olsa açıklarlardı. Peki, Galatasaray 
birinci ise, ben şimdi size şu şeyi soruyorum. Futbol Federasyonuna biz 5 yıllık havuz ihalesi 
yapmışız. 5 yılda havuz ihalesinin toplamı 3 milyar dolar. Galatasaray Spor Kulübü her yıl 
istese de istemese de Futbol Federasyonuna 3 milyon dolar para veriyor. 5 yılda 15 milyon 
dolar vermişiz. 25 milyon dolar da KDV veriyoruz. Hani bize diyorlar ya, siz bir şey 
vermiyorsunuz diye, işte vermişiz. Bütün rakamlar burada ve biz % 10’ları alırken, bizim 
üzerimizden başka kulüpler çok daha ciddi para kazanıyor. Esas havuzun bozulmasını 
isteyecek olan kulüp biziz. Ama nerede ve nasıl isteyeceğiz? Futbol Federasyonu Malî Genel 
Kuruluna katılacağız, Futbol Federasyonunun içinde olacağız, Futbol Federasyonunun veya 
Basketbol Federasyonunun içinde olmadan, biz burada sürekli olarak konuşsak da hiçbir şeyi 
elde edemeyiz. Mecburuz ve bizi söyleyen delegeleri internet sitelerinde göstereceğiz. 
Ayrıca, o insanlar orada ne konuşmuş, onu da bizim kendi internet sitemizde yayınlamamız 
lazım. Bu iletişimsizlikle bir yere varamayız. Onu çok net olarak söylüyorum.  
Bir başka konu da şudur efendim. Galatasaray’da çeşitli platformlar var, çeşitli internet 
siteleri var, üyeler kurmuşlar. Bunlar güzel şeyler. Galatasaray’ı düşünmek, Galatasaray için 
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bir şeyler yapmak güzel şeyler. Ama orada gerek Yönetim Kurulu üyeleri için, gerekse eski 
yöneticiler için, gerek şu anda çalışanlar için ciddi iddialar var. Ben şimdi Yönetim Kuruluna 
diyorum ki, kapalı oturum yapın, bütün üyeleri çağırın, bütün çalışanlar da orada olsun ve bu 
işi bitirelim. Böyle şey olmaz, çünkü bir iddianın sonunu getirmeniz lazım. Bir insana bir iddia 
veriyorsanız, ne diyorsanız, ya doğrudur, ya yanlıştır. Doğruysa da, yanlışsa da, bu işin sonunu 
yapmamız lazım.  
Efendim, hisse senetlerinde de konuşacağım. Saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, Sayın Ahmet Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim.  

Taner Aşkın 
Başkan, Sayın Kulüp Başkanım, Saygıdeğer Galatasaraylılar, Kıymetli Büyüklerim, Sevgili 
Kardeşlerim, Muhterem Arkadaşlarım,  
Huzurlarınızda hepinize saygıyla sözlerime başlamak istiyorum. Ben bugün burada 
Galatasaray’la ilgili birkaç önemli hususa değinmek istiyordum, çünkü içinde bulunduğumuz 
durumu artık bilmeyenimiz yok. Herkes biliyor. Rakamlarla hiç kimsenin aklını fazla da 
kurcalamak bence şu anda çok makul bir olay değil. Herkes neyin ne olduğunu, neyin nereye 
varacağını üç aşağı, beş yukarı tahmin ediyor. Ha, buralara böyle birden bire mi geldik? Hayır, 
birdenbire gelmedik. İşin başına bakarsanız, 95’li, 96’lı yıllardan başlayarak buralara kadar 
gelen bir serüven bu. Buna katlanmak zorunda mıyız? Değiliz. Doğru mu yönetildik, yanlış mı 
yönetildik, bunları da tartışmayalım. Şimdi bize düşen tek bir şey var, o da şu. 
Galatasaray’ımızın içinde bulunduğu bu durumdan nasıl çıkarız, hep beraber bu yükün 
altından nasıl kalkarız, ne yaparız, el birliği ile bunu düşünmek zorundayız. Kötü senaryo 
ortada, kimsenin inkâr edecek hâli yok. Ama gelin, hep beraber olalım, birlik olalım, el ele 
verelim, bu küfeyi sırtlayalım ve Galatasaray’a yakışır bir vakur içerisinde yolumuza devam 
edelim.  
Birtakım yanlışlıklar oluyor, olacak. Olmaması lazım, ama hayat, oluyor. Yanlışlıkla insanlar da 
ölüyor, ama hayat durmuyor, devam ediyor. Galatasaray’ın yıllardır devam eden bir tarihi 
var. Bu tarih burada çizilemez, burada durdurulamaz. Devam etmesi lazım, akıcı hâlde devam 
etmesi lazım. Onun için, Galatasaraylı olmanın zarureti olan bazı hususlar var. Bunları yerine 
getirmek zorundayız. En başta olanını söylüyorum. En başta, Galatasaray’da birlik, beraberlik 
ve tesanüdü süratle, ama bugünden yarına değil, bugünden sabaha, en geç sabaha 
muhakkak tesis etmek zorundayız. En büyük, ama en büyük görev şu anda Yönetim 
Kurulundadır. Müsaadenizle, ben burada Sayın Başkana bir serzenişte bulunacağım. Hep 
beraber yola çıktık, biz de karşı seçim listesindeydik. Sayın Başkan, “Demokratik bir seçim 
olsun, Galatasaray’a yakışan olsun.” dedi, son dakikada da olsa, eksik olmasın, demokratik 
açıdan Galatasaray’ın haklarının bir yerde gözükebilmesi için bu seçime girdi, ekibi ile 
beraber. Şimdi çok bir şey söylemiyorum. Çok az bir zamanda hazırlandılar. Belki birtakım 
şeylere vakıf değiller, ama içlerinde geriden gelen yönetime ait bazı arkadaşlar vardı. En 
azından, onlar bazı şeyleri ikaz edebilirlerdi. Ama bu çok önemli değil, bakın. Bunları 
Galatasaray çözer. Fakat en önemlisi, Galatasaray’da, lütfen Sayın Başkan, lütfen Sayın 
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Yönetim Kurulu, lütfen sayın hazirun, el ele verelim, hep beraber kitlenelim. Bakın, şu birlik, 
beraberlik bizden, sizden olayı değil, hep bizden olayını ortaya koyalım ve bu dertlerin 
altından kalkmaya böyle çalışalım.  
Şimdi özetle söylemem gerekirse, bugün Galatasaray’da ciddi anlamdaki rahatsızlık... En son, 
ben bir toplantıya katıldım. Belki buralarda duyamayacağımız, duymak istemediğimiz, burada 
duyulmak istenmeyen bazı şeyler o toplantılarda rahatlıkla konuşuldu. Herkes her şeyi 
söyledi, inanın. Şöyle söyleyeyim. 16 konuşmacı konuşmuş, -notlarım burada- 14 tanesinin 
üzerinde hassasiyetle durduğu konu, Galatasaray’da birlik ve beraberliğin tesis edilememesi, 
sen ve ben. Bu ne demek? Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmek de mümkün değil. Bakın, 
somut bir örnek veriyorum. En son, en son, Sayın Başkan çıkıyor, -Işın Çelebi çok farklı bir 
insan herhâlde ki- Işın Çelebi’nin Galatasaraylılığını tartışılır hâle getiriyor. Bu, Işın Çelebi 
olabilir, Taner Aşkın olabilir, başka birisi olabilir. Sayın Başkan, eğer böyle bir şey varsa, sizin 
bizleri müdafaa etmeniz lazım. Siz Galatasaray’ın reisisiniz, Galatasaray’ın Başkanısınız. En 
son söyleyecek, hatta hiç söylemeyecek birisi varsa bu lafı, o siz olmalısınız. Ki ancak böyle bir 
araya gelebiliriz. Bunun başka bir şekli yok. Sizin tecrübenize, sizin büyüklüğünüze, sizin 
kariyerinize hiçbir şey söyleyecek durumumuz yok. Galatasaray’ın da Başkanısınız. Ama böyle 
bir ayırım yaparsanız, işte sorun burada. Bu ayırımdan dolayı ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. 
Çok rica ediyorum, lütfen, bir kere daha, bir kere daha düşünün. Sizin en büyük göreviniz, 
bugün Galatasaray’ı idare etmek olduğu kadar, en büyük göreviniz, şu anda bence 
Galatasaray’daki tesanüdü tesis ve temin etmektir. Başkanın tüzükte de yazan görevleri 
arasında bu var.  
Hisse senetleri ile alakalı konuşacağım. Ama şöyle söyleyeyim, 3. ve 4. maddenin 
değiştirilmesi, doğrusunu isterseniz, orada biraz acele ettik galiba. Sayın yönetimin bu 
konudaki fikirlerini aldıktan sonra bu konuda konuşmak istiyorum, çünkü orada açığa düşeriz 
sonra, yanlış bir şey söyleyebiliriz.  
Yalnız bu arada, çok önemli bir şey söyleyeyim. Ahmet arkadaşımız buna değindi. 
Galatasaray’da özellikle ciddi ithamlar var, çok ciddi ithamlar var. Ben bir tek şey rica 
ediyorum. Bu ibra meselesi bütün Galatasaray toplumunu rahatsız eden bir olay. Şimdi siz 
kalkıyorsunuz, ben iki ibra yapacağım diyorsunuz. Sayın Başkan, bunu deklare ediyorsunuz. 
Muhterem İkinci Başkanımız kalkıyor, biz konuştuk, araştırdık, ikinci bir ibraya gerek yok 
diyor. Ya benim durumumu düşünebiliyor musunuz? Ben hukukçu değilim, nikbirle teharet 
arasında bocalıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. İki tane hukuk adamı, ikisi de profesör, biri 
Başkan, biri İkinci Başkan, biri beyaz diyor, ötekisi siyah diyor. Gri nerede? Bu tenakuzlara 
düşmememiz lazım.  
Bir şey daha söylemek zorundayım. Ahmet Bey’in değindiği konuya tekrar geri geliyorum. 
Ciddi anlamda doğru olabilir, olmayabilir, ama dedikodular var. Bu dedikodular suistimallerle 
ilgili, arkası açık bırakılmış bir sürü şeyler var. Örnek mi istiyorsunuz, hemen vereyim. 
Galatasaray Televizyonu’nda 150 bin liraya yapılması planlanan bir iş Galatasaray’a 767 bin 
euro’ya fatura edilmiş. Buyurun, 150 bin liraya yapılması planlanan bir iş 767 bin euro’ya 
fatura edilmiş. Bu işle ilgili söyleyen arkadaşlar bu işin içerisinde olan arkadaşlar, hatta 
firmasının kullanılması dahi söz konusu olan arkadaşlar bunların şahidi. Bunların kanıtları var. 
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Bunları araştırmıyoruz. Nerede murakıplar? Hani nerede murakıplar? Murakıplar ne işe 
yarar? Soruyorum, her şeyi yönetime yüklemeyelim, nerede murakıplar? Bir şey daha 
söylüyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Taner Bey, bir hususu arkadaşlarımız da anlasınlar diye söylüyorum. Yani murakıplara bir 
müracaat olduğu takdirde murakıp devreye girer. Bir ihbar yoksa, bir şey yoksa, efendim, 
durur dururken bilmem şunun hesaplarına bakıyorum denmez. Bunu Yönetim Kurulu ile iyi 
koordine etmek gerekir diye düşünüyorum. Şahsi fikrim, siz buyurun devam edin.  

Taner Aşkın  
Sayın Başkan, ikazınız için teşekkür ediyorum. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben Galatasaray 
Spor Kulübü’nün bir üyesiyim. Aktif olan her yere gidiyorum. Mümkün olan her şeyi 
Galatasaray için duymaya çalışıyorum, bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Murakıpların asıl 
görevleri bu. Gelsinler, girsinler, benim olduğum yerde onlar da olabilirler. Hiç kimse mâni 
değil. Bunları duysunlar ve hesabını sorsunlar. Murakıplık, gelip kuru kuruya bir imza atıp, 
bakıp, hadi Allah’a ısmarladık demek değil. Murakıplık, bilfiil, hatta yönetimden daha fazla 
çalışmak demek. Benim anladığım anlamda böyle. Neyse, ben ikazınız için tekrar teşekkür 
ediyorum.  
Şunu da hemen söylemek zorundayım. Bir başka şey daha var ki, bakın, Galatasaray 
buralardan açık veriyor. Futbol A.Ş., Sermaye Piyasası’na kayıtlı bir kuruluş. Çok fazla detaya 
girmeden hemen şunu söyleyeyim. 3 futbolcunun transferinin 9 milyon euro’ya bitebileceği 
kesinkes ortada belli iken 22 milyon euro ödeniyor. Bakın, bunların hepsi, söyleyen insanların 
kayıtları altında olduğu ve bizi çağırdıkları zaman bunları anlatabiliriz, çünkü 100, 200 kişiye 
anlatıyor insanlar bunları. 100 kişiye anlatan insanın gelip bunları murakıplara, gelip bunları 
yönetim kurullarına söylemesi lazım, söyleyemiyor. Bizlerin, Yönetim Kurulu olarak, Denetim 
Kurulu olarak, ayaklarına gidip, buyurun kardeşim şu ifadeleri verin bakalım, nedir bu işin 
doğrusu, bir bilelim, dememiz lazım. Galatasaray bu kadar boş bırakılamaz. Özellikle ben bir 
kez daha ikaz ediyorum. Bakın, burada en önemli konu murakıpların konusu.  
Şimdi bir konuya daha geliyorum. Güncel konuların içerisinde, son 2-3 gündür, Galatasaray 
camiasını çok ciddi anlamda rahatsız eden bir husus var, Soma konusu.  
Muhterem Arkadaşlar, Saygıdeğer Yönetim,  
Eğer böyle 25-30 bin euro’luk bir fark için, bu hayır veya yardım parası, hayır, hasenat parası 
bloke edildiyse, tutulduysa, aradaki farkı biz verelim, bizler verelim. Bu insanlar muhtaç 
insanlar. Biz Galatasaray camiası olarak, böyle bir şeyin içerisinde olmayalım. Bunun ne 
olduğunu bilmiyorum. Sadece şu kadarını söylüyorum. Bu hasılatın bizim üzerimizde kaldığı 
ve bir hesapta bloke edildiği, şu ana kadar aktarılmadığı kamuoyunda tartışılan bir konu. 
Dolayısıyla, biz Galatasaray olarak bu vebali taşımayalım. Hiçbir zaman bir camia olarak biz 
böyle bir şeye tevessül edecek insanlar değiliz. Ama lütfen, çok rica ediyorum, çok hassas bir 
konu, lütfen yönetim olarak, bu konuyu bir an önce açıklığa kavuşturmanızı istirham 
ediyorum Sayın Başkan. 
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Benim birkaç söyleyeceğim daha var. Ama özellikle hisse senetleriyle ilgili tekrar söz 
alacağımı beyan ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, Taner Bey’e biz teşekkür ediyoruz. Sayın Semih Haznedaroğlu, buyurun efendim.  

Semih Haznedaroğlu  
Sayın Başkan, Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Divan Kurulu Başkanı, Riyasetteki Arkadaşlar ve 
Sevgili Galatasaraylılar, Divan Kurulu Üyeleri,  
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Ben kendime göre bir başlangıç yapacaktım, fakat 
benden evvel konuşma yapan, büyük Galatasaray meselelerini de çok iyi bilen ve çok iyi 
konuşan, hazırlıklı da gelen hatipler benim de temas edeceğim konulardan çok güzel şekilde, 
detaylı bir şekilde bahsettiler. Ben de dilim döndüğü kadarıyla, tecrübelerimden de istifade 
ederek, maziden de istifade ederek, yine aynı konuda kendi kelimelerimle, kendi 
cümlelerimle sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Fikirlerimi, düşüncelerimi sesli olarak sizlere 
arz etmeye çalışacağım.  
Son zamanlarda, gerek görsel basında, gerekse yazılı basında,  Galatasaray’ın başarılarından 
bahsedildiği kadar, belki de ondan daha çok baskın bir şekilde, Galatasaray’ın borçlarından, 
finansman krizinden, ödemeler zamanında yapılmadığı için giden sporculardan, biraz da 
abartarak bahsediyorlar. Bu tabii bir Galatasaraylı olarak, hayatının asgari 50 senesini bu 
camiada geçirmiş bir Galatasaraylı olarak, beni çok üzüyor. Sizleri de çok üzüyordur. Fakat 
benden evvelki kıymetli hatiplerin bahsettiği gibi, hakikaten büyük, ağır bir borç altındayız. 
Gelen yönetim, giden yönetimden ağır bir finansman tablosu devralıyor ve tabiri caizse, 
kaçmaktan kovalamaya vakit bulamıyor.  
Mazide de çok sıkıntılarımız oldu. Mesela, bir arkadaş 2000’den itibaren de sıkıntılarımız var, 
diyordu. Evet, birtakım finansman darboğazlarımız vardı, borçlarımız vardı. Ama yeni 
stadyumumuz ile ve yaptığımız birtakım finansal atraksiyonlarla, normal kulüp gelirleri, 
sportif gelirler dışında hayli büyük gelirleri biz içeriye soktuk. Yani bir kere, 13 bin ortalamaya 
oynuyorduk Ali Sami Yen’de. Oradan gittik, 50 bin kişi alan, ortalama 40 bin kişiye veya daha 
fazlaya oynayan bir seyirci potansiyelinin maddi imkânlarından faydalandık uzun süre. Artı, 
sermaye artışı yaptık. Hatta ondan evvel, hisse senedi satışı yaptık. Tamamen sportif 
gelirlerin dışında, önemli bir meblağ girdi içeriye. Artı, hisse senedi satışları yaptık. Artı, -yani 
şu anda hatırlıyorum ben, çünkü arkadaşlar gibi öyle hazırlıklı filan gelmedim- büyük 
stadyumun isim hakkını sattık önemli bir rakama. Niye? Maziden bahsediyorum. İstikbalde 
de birtakım olanaklarımız olacak. Galatasaray çok büyük bir camia. Galatasaray Kulübü çok 
büyük bir kulüp. Fazla hırsa kapılmadan, sadece taraftarı dinlemeden, illa şampiyon olacağım 
diye tutturmadan, gelen yönetimlerin, -tabii benim konuşmalarımdan, hâlihazırdaki yönetimi 
kastetmiyorum, benim de içinde bulunduğum yönetimleri kastediyorum, mazideki durumları 
kastediyorum ve bilerek konuşuyorum- gerek basının motivasyonu, taraftarın baskısı, 
yöneticinin popüler olma duygusu, hepimizde var o. Bunlar işin içine girdiği zaman, mazide 
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olduğu gibi, -demin detaylı saydım- önümüzdeki zamanlarda da, şu inançtayım ki, biz sportif 
gelirlerin dışında da büyük gelirler yapacağız.  
Mesela, hemen aklıma geldi, zannediyorum 4-5 sene sonra, stadyumun tekrar isim hakkı 
satılacak. Zannediyorum ki, bundan evvelki 60 milyon dolardı. Şimdi ben mütevazı 
söylüyorum. 100 milyon dolar, belki de 100 milyon doların da çok üstünde bir rakamlar 
girecek. Bir Riva değerlendirmemiz olacak. Dolayısıyla, ben diyorum ki, biz sadece gelen 
yönetimlere ve sayın başkanlara bu yükü vermeyelim. Gerek Divan Kurulu olarak, gerek 
Genel Kurul olarak, ağırlığımızı koyalım, birtakım kurallar koyalım, kurallar getirelim. 
Yönetimleri, benim sağ bekte iki tane adamım var, üçüncü daha iyisini bulmaya çalışmak 
yerine, bu sınırlamalarla hiç olmazsa biraz onları gemlemiş oluruz. Şimdi örnek veriyorum iyi 
anlaşılabilmek için. 40 küsur tane futbolcu almışız. Sol tarafta adamımız var, Hakan Balta var, 
şu var, bu var. Oraya, Eskişehir’den birisini almışız, Telles’i öbür taraftan getirmişiz. Bu tarafa 
da yine Veysel’i almışız, sonra yok pahasına, falan yere vermişiz. Demek ki, çeşitli baskılar 
oluyor. Teknik direktörler tabii ki istiyor, emrinde çifter çifter sol bekler, çifter çifter forvetler, 
çifter çifter sağ bekler olsun. Çünkü teknik direktörün ilgilendiği -açık konuşuyorum- en 
mühim konu şampiyon olmaktır, galip gelmektir, efsane olmaktır. Ama bizler, 
Galatasaraylılar, hayatını bu camiaya vermiş olan kişiler ve bundan sonra da bir şey 
beklemeyen kişiler olarak biz, bizden sonraki nesile aktifi, pasifi normal olan, iyi bir bilançosu 
olan, finans yapısı kuvvetli olan bir camia, bir kulüp bırakmak durumundayız.  
Düşünün, şirketiniz var, hissedarsınız, para bekliyorsunuz. Şirketi idare eden Yönetim Kurulu 
başkanı, yöneticiler var ve genel müdür var. Şirketiniz bir sene 40 milyon zarar, bir sene 90 
milyon zarar, öbür sene bilmem kaç milyon zarar ediyor. Bu kadar borç, 400 milyon dolara 
yakın borç nasıl olur? Giderin gelirinden fazla olursa olur. Bir sene olur, açıktan finanse 
edersin, iki sene olur, bankadan finanse edersin, ama bir gün gelir, buraya gelir, elini 
kaldırırsın. Bu 350 milyon dolar, 450 milyon dolar, -çeşitli rakamlar söyleniyor ama bu civarda 
bir şey herhâlde- bu borç nasıl birikir? Nasıl bu kadar borç olur? Sizin şirketinizde, hissedarlar 
olarak, böyle bir genel müdürü, böyle bir yönetimi, böyle bir başkanı, böyle bir şeyi bırakır 
mısınız kendinize batsa bu iş? Mümkün değil, hiçbirimiz bırakmayız. Demek ki, mazide bu 
hatalar yapıldı. Mazide yapıldı diye maziyi tenkit etmiyorum. Yani bırakın, şimdiki yönetime 
zaten hiçbir şey söylemiyorum. Ama bundan evvelki yönetimlere de bir şey söyleyemiyorum. 
Ama bundan sonra yapmayalım bu işi, çünkü en sonunda biz kendi tedbirimizi almazsak, bize 
gelecekler, dışarıdan tedbir alacaklar. Yani FIFA’nın, UEFA’nın kararına göre, tedbirler de çok 
ciddi tedbirler. Bakın, İtalya’nın Parma takımını küme düşürdüler. Daha bunun gibi bir sürü 
müeyyideler var. Dolayısıyla, başkası gelip bize birtakım şeyler yaptıracağına, biz gelelim, o 
şeyleri yapalım ve kısa zamanda, 2-3-4 sene sonra iyice açıklığa ve iyice refaha çıkacağımıza 
ben inanıyorum. Çünkü Galatasaray Kulübü!nün çok büyük gelirleri var. Ama bu gelirlerden 
daha fazla harcama yaparsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Onun için, ben diyorum ki... 
Mesela, şu anda aklıma geldi. Daha düşünen arkadaşlar, bu konuya kafa yoran arkadaşlar, biz 
bu işten nasıl ferahlarız diyen uzmanlar bir sürü şey bulur. Ama birtakım radikal tedbirleri de 
almaya kararımızı vermemiz lazım, kötü kişi olmamız lazım. İcap ederse, sokakta gördükleri 
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zaman Abdurrahim’e Galatasaray’ı batırdın desinler. Ama aslında batırmıyor. Yani 
Abdurrahim’i yarı şaka olarak söyledim. Anlatabiliyor muyum?  
Basit bir şey söyleyeceğim. Zaten bütün tedbirleri bulacak, söyleyecek değilim. Tabii ki 
birtakım düşüncelerim var. Ama ne diyoruz? Şirketleşelim, şirketleşelim, hep öyle dedik. İşte 
Avrupa şirketleşiyor, İngiltere şirketleşiyor, biz de şirketleşelim. O zaman işte çok iyi olur, çok 
iyi idare ederiz, çok iyi finansman yapımız olur. Kardeşim, şirketleştik, şirketleştik ama şirketi 
iyi idare edemeyince hiçbir şey fark etmiyor. Şirketi böyle idare ederseniz, gelirin giderinden 
bu kadar fazla olup da Genel Kurulda da şu veya bu sebepten ibra edersek, göz yumularsa, 
sonunda bu iş bir noktaya gelecek. Henüz gelmedik o noktalara. O zaman daha kötü 
ödeyeceğiz. Dolayısıyla, bir kere evvelemirde, bilmiyorum tabii, ben şu anda söylüyorum. 
Hukukçu da değilim. Ama gerek Sportif A.Ş.’de, gerek kulüp yönetiminde, ne bileyim, bir 
tüzük yapılıyor, bir tüzük çalışmaları oluyor. Orada biz, efendim, Sportif A.Ş. başka, kulüp 
başka... Yok, buz gibi ikisi birbirini çok etkiliyor. Buz gibi hukuki formül bulunur. Ben yönetim 
olarak, Genel Kurul olarak, hiçbir vakit zarar kabul etmiyorum arkadaşım. Ben giderimin 
gelirden daha fazla olmasını hiçbir yönetimde kabul etmiyorum. Yaptığın takdirde, ibra 
olmazsın kardeşim.  
Bakın, bu laflar benim de hoşlandığım laflar değil. Güzel laflar değil, ama ben soruyorum bu 
işi idare eden arkadaşlara, bu işte çok söz sahibi olabilecek arkadaşlara. Ya kardeşim, nasıl 
kurtulacağız bu işten? Ses yok, cevap yok. Hiçbir cevap yok. Hiçbir solüsyon yok. Eskiden de 
yoktu, şimdi de yok. Zaten belli, ne hâle geldik. Daha da kötü hâle gelebiliriz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
Toparlayın.  

Semih Haznedaroğlu 
Kusura bakmayın. Ben böyle konuşuyorum, çünkü daha canımızı vermedik. Ne derler, can 
çıkmayan yerde umut eksilmez. Dolayısıyla, biz daha iyi duruma gelebiliriz. Hiçbir vakit, hiçbir 
sene, ziyan kabul etmeyelim. Konsolide bilançomuz, konsolide kâr-zararımız muhakkak kâr 
versin kardeşim. Bunu nazarıdikkate almak lazım.  
İkinci olarak, mesela, şu anda aklıma geldi, söylüyorum. Sportif gelirlerimiz dışında gelen 
gelirleri -ki buna da Riva da dahil olabilir, hisse senetleri de dahil olabilir, vs. vs.- biz 
borçlarımıza harcayacağız, başka yere harcamayacağız. Falanın en iyi futbolcusunu almaya 
çalışmayacağız. Biraz bu işin tekniğine ehemmiyet verelim, biraz iyi çalıştırmaya bakalım. 
Biraz transferlerde daha fazla çalışalım, işimize yarayacak adamlar alalım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet, toparlayalım mı Sayın Haznedaroğlu?  

Semih Haznedaroğlu 
Toparlıyorum, gidiyorum Başkanım, gidiyorum. Hoş şeylerden bahsetmediğimi ben de 
biliyorum, ama şu andaki durumumuz da hiç hoş değil. Ben solüsyon da söylüyorum. Yani 
normal, sportif gelirlerin dışında -saha geliri var, bilmem reklam geliri- gelen gelirleri kati 
şekilde borçlarımıza yatıracağız. Sonra bu borçların getirdiği ağır bir faiz de var. Onu da 
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söylüyorlar mesela, senede şu kadar faiz ödüyoruz diye. Ödersin ya. Onun için, birtakım 
radikal tedbirler alalım. Sonra, geliri giderini karşılamayan sportif branşlara sempatik 
bakmayalım. Mesela başka yerlerden finanse etme imkânları bulalım.  
Arkadaşlar, çok fazla konuştum, kusura bakmayın. Ama benim konuşmalarımın hepsi, bu 
camia için faydalı olacak diye konuştum. İnşallah bunları siz de düşünürsünüz. Sizin 
düşünceleriniz de kıymetli, daha güzel şeyler bulursunuz. Ama şunu ben size söyleyeyim. 
Şampiyonluğu kolladığımız kadar Galatasaray’ın finansman yapısını düşünmemiz lazım ve 
radikal çözümler getirmemiz lazım. Yoksa, hepimiz burada acz içinde kalırız.  
Efendim, saygı ve sevgilerimle herkesi selamlarım. Eğer sıktıysam, üzdüysem sizi, özür 
dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Estağfurullah efendim, teşekkür ederiz. Sayın Rasim Zaimoğlu.  

Rasim Zaimoğlu  
Sayın Başkanım, Değerli Divan, Sayın Kulüp Başkanımız, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Değerli Galatasaraylı Kardeşlerim,  
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün söz aldım. Bence geçen ayın çok önemli bir 
olayının gözardı edilmemesi için kendi adıma, sizler adına bir teşekkür borcumuz var Sayın 
Başkanımıza ve sayın yönetimimize. Onun için söz aldım. O arada, eğer beni dinleme lütfunda 
bulunursanız, sizinle paylaşmak istediğim çok ama çok önemli bir anım var. Onu paylaşmak 
için, kayıtlara geçirmek için burada söz almış bulunuyorum.  
Sayın Başkana teşekkür ediyorum, yönetime teşekkür ediyorum. Bence çok önemli bir şey 
yaptılar geçen ay. Takımı yalnız bırakmayarak, destekleyerek, devletin bütün desteğini alarak 
Kızıl Yıldız maçına gitmeleri bence çok büyük bir olaydı. Ben kendi şahsım adına, eğer sizler 
de bunu kabul ederseniz, sizler adına da Sayın Başkana ve yönetime bu konuda teşekkür 
etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.  
Bu arada, bu konuyu gündeme getirmişken, UEFA şampiyonu olduğumuz 2000 yılında kendi 
yaptığım, kendi ellerimle ortaya koyduğum bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum.  
Değerli Arkadaşlarım,  
Hepiniz biliyorsunuz, Galatasaray tarihinin en büyük olayı UEFA şampiyonluğudur. 
Biliyorsunuz, yarı finalde Leeds United maçı vardı ve biz çok vahim bir olay yaşadık 
Türkiye’de. İki tane Leeds taraftarı maalesef sokakta öldürüldü. O zaman ben de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde idim. Olay o kadar büyüdü, o kadar büyüdü ki, bu Galatasaray’ı da 
aştı. Türkiye, bütün İngiltere nezdinde, Galatasaray başta olmak üzere, protesto edildi. Bütün 
Leeds taraftarları ayaklandı, holiganlar ayağa kalktılar. Hatta hatırlarsanız, 200 bin İngiliz -
burada turizmci arkadaşlarımız da var- Türkiye seyahatini iptal etti ve bizler şok içindeydik. 
Başkanımız, yönetimimiz, sporcularımız -onlar çok genç çocuklar-, herkes bir şok içindeydi. 
Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Hiç kimse gelmesin, burada ölüm var, diye tehditler alıyorduk. 
Ben de bir milletvekili olarak, burada bir vazife üstlendim. O vazife benim için çok kutsaldı, 
çünkü Galatasaray söz konusu olunca, diğer şeylerin hepsi teferruat oluyor insana. 
Galatasaraylılık öyle bir işlemiş kanımıza. Ben de dedim ki, benim burada bir inisiyatif almam 
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lazım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Dedim, ben cenazeye katılmak istiyorum, o iki İngiliz 
vatandaşının cenazesine. Neticesinde, aileye, Başbakana ve Kraliçeye iletilmek üzere bir 
mektup yazdım, elçiliğe verdim. Dedim ki, bir milletvekili olarak, acınızı paylaşmak için, bu 
acınızı yerinde taziye için gelmek ve cenazeye katılmak istiyorum. Maalesef ertesi gün, 
elçilikten bir mektupla bana bildirdiler, dediler ki, ailevi nedenler dolayısıyla geleneksel bir 
tören yapacağız, onun için teşekkür ediyoruz gibisinden bir yazıyla bunu geçiştirdiler ve 
benim katılmamı istemediler oraya. Ben de bunun üstüne, büyükelçiliğe, Başbakana, 
Kraliçeye ve aileye verilmek üzere bir taziye mektubu yazdım. Dedim ki, iki İngiliz 
vatandaşının ölümü iki Türk vatandaşının ölümünden farksızdır. Bütün Türk milleti olarak, 
Meclis olarak, Galatasaray Kulübü olarak acınızı gönülden paylaşıyoruz ve baş sağlığı diliyoruz 
şeklinde bir mesaj yazdım.  
Bir taraftan da Galatasaray’ı düşünmeye başladım. O çocukları, gençleri düşünmeye 
başladım. O zaman 17-18 yaşında olan çocuklar tir tir titriyorlardı. Sayın Fatih Terim’le 
görüştüm. Olay çok büyüktü, camia kitlenmişti. O kadar heyecan vardı ki, inanılmaz bir şey 
vardı. Başkan dahil, yönetim dahil, kimse ne yapacağını bilemiyordu. Hemen devlet 
kademesinde girişimde bulundum. Sayın Başbakan Yardımcısına ve 7 tane bakana ulaştım. 
Sayın İsmail Cem, -ruhları şad olsun- çok büyük Galatasaraylıydı ve o zaman Dışişleri 
Bakanıydı. Benimle çok ilgilendi. Hemen müsteşarları, bütün ekibi topladı ve Galatasaray için 
bir şeyler yapmamız gerektiğini ortaya koydu. Büyük bir toplantı yaptık. Ayrıca 7 tane bakanı 
dolaştım. Bu arada milletvekili arkadaşlarıma, Sayın Işın Çelebi de oradaydı, Sayın Işın Çelebi 
de dahil, milletvekili arkadaşlarıma bir çağrı yaptım. “Arkadaşlar, bu takıma, Galatasaray’a biz 
destek vermek zorundayız. Onun için, hep beraber İngiltere’ye, Leeds’e gidiyoruz. Ölüm de 
olsa, sonuna kadar biz takımı destekleyeceğiz, Galatasaray’a destek vereceğiz. Ezilmiş, baskı 
altındaki Türkiye’nin İngiliz toplumu tarafından yapılan o şeyini bertaraf edeceğiz.” dedim ve 
bir çağrı yaptım. Uçak ayarlamak için arkadaşlarımla beraber girişimde bulunduk. Uçağımızı 
ayarladık. Milletvekillerini, bakanları ve bütün gazetecileri alarak, 25-30 milletvekili ile 
beraber, ayrıca 50-60 gazeteci, ayrıca Sayın Başbakan da -rahmetli Ecevit o zaman 
başbakandı- uçağını tahsis etti. Bakanları, diğer parti başkanlarını o uçakla seyahate koydular. 
Ve devlet olarak, millet olarak, biz Galatasaray takımına sahip çıktık.  
Arkadaşlar, o uçakta bir hadiseyi daha gerçekleştirdik. Çok kısa olarak, özet olarak geçiyorum. 
Herkesin göğsünün içine Türk bayrağı verdim. Birer tane Türk bayrağı verdim bütün 
milletvekili arkadaşlarıma. Mecliste kavgalar oldu, vs. Detaylara girmek istemiyorum. Çok 
önemli bir olayı gerçekleştirdik. Bir de çelenk yaptırdık, kabristanın olduğu yere gitmek üzere. 
Orada çelenkle beraber biz taziyeye gidecektik. Oraya indiğimizde, bunu gerçekleştirmek 
istemedi polisler ve bizi çevirdiler. Tamamen polis kontrolünde, çok büyük bir baskı altında, 
iki tane otobüsle, 3 tane otobüsle biz heyet hâlinde stada doğru yola çıktık.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Sayın Zaimoğlu, biraz toparlar mısınız? Yani bu uzun bir anekdot.  
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Rasim Zaimoğlu 
Yok, çok uzun, ben çok kısa notları anlatıyorum. Ve neticede, değerli arkadaşlarım, biz orada 
büyük bir hadiseyi gerçekleştirdik. Sayın arkadaşlarım, Galatasaray orada, UEFA 
şampiyonluğu için bir önceki turda, Leeds’de büyük bir başarı yakaladı ve 2-2 berabere kaldı. 
Hatta Hakan Şükür golü attığında, ben fırlamış ve Türk bayrağını açmışım. Orada bütün 
İngilizler üzerimize hücum etmeye çalıştılar. Orada büyük bir hadise oldu. Erman Toroğlu 
filan yayınlar yapmış. Bizi bütün Türkiye’den aramaya başladılar. Herkes heyecanlanmış. Ve 
olay bu şekilde noktalandı.  
Ben bunu niye anlattım size? Ben sadece bir teşekkür bekledim belki şimdiye kadar. Belki bir 
teşekkürü Sayın Başkana burada lütfettik, hep beraber teşekkür ettik. O teşekkürü bugüne 
kadar almadık, seneler geçti. Hiç olmazsa tarihin sayfalarında, Galatasaray’ın sayfalarında bu 
yer alsın istedim. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Şenkal, buyurun. Erdal Günsel’in yerine söz 
alıyorsunuz. Hayır, takdim tehir yapıyoruz. Kendi aralarında anlaşmışlar.  

Ahmet Şenkal  
Sayın Başkanım, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Efendim, ben biraz havayı değiştireyim, başka bir şeylerden konuşayım. Ama önce 
unutmadan, kendi gündemimin dışında, biraz evvel haber aldığım bir olayı en azından 
zabıtlara geçsin diye söylemek isterim. Buraya gelmeden herhâlde bir yarım saat evvel, bir 
eski yönetici kardeşim -önemli bir Yönetim Kurulu üyemizdi-, doğrudur, yanlıştır, “Aman 
Ahmet ağabey, sen gidiyorsun, şu konuyu bir söyleyiver. En azından yönetimimiz bir not alır, 
herhâlde üstüne düşerler.” dedi. Bana anlattığı şu. Demin de Sevgili Hayri Ağabeyimin 
slaytlarında gördüm. Bu meşhur Küçükçekmece’deki tesislerimiz, sözde efendim bu tesisler 
Hazineninmiş, sonra Maliyeye geçmiş. Maliyeden de, bizim haberimiz pek olmadan, ihaleye 
çıkmış. İhale bitmiş, bir beyefendi bunu almış ve şu anda da o tesislere otel yapımı için 
hazırlıklar bitmiş. Bunu en azından bir not olarak size, zabıtlara da geçsin diye söylüyorum. 
Çünkü çok ciddi bir kardeşimiz, Galatasaray Yönetim Kurulunda da 4-5 sene aktif rol almış bir 
idarecimiz. Bunu bir söylemiş olayım. İlgilenmenizi de sayın yönetimden rica edeyim. 
Efendim ben 4581 Ahmet Şenkal, şimdi kendi gündemime geçiyorum. Önce Sevgili Taner 
ağabeyime selam olsun, o bahsetti. Ama tabii her zamanki nezaketi ile üstü kapalı geçti. 
Onun bahsetmiş olduğu toplantıya, bu son zamanlardaki toplantıya ben de katıldım. Bu, Ku 
Klux Klan toplantısı değil, gizlemeye de gerek yok. Çok sevdiğimiz, bendenizin de üyesi 
olduğum bir sosyal medya platformunun, Her Şey Galatasaray İçin Platformu’nun 
toplantısıydı. Levent’te yaptık. Çok da güzel bir katılım vardı. 150’ye yakın katılımla, yani 
emin olun, Divan Kurulumuzun hazirununa yakın bir katılımla, orada gerçekten bu 16 
konuşmacımız çok güzel konuşmalar yaptılar ve çok önemli konulara değindiler. Ama çok -ne 
diyeyim- saygındı, çok kaliteli konuşmalar oldu. O kadar modere edildi, o kadar güzel 
götürüldü işler, kimse kimsenin sözünü kesmedi, kimse ya biraz vakit şöyle oldu, böyle oldu 
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demedi. Herkes istediği kadar konuştu, kimse konunun dışına taşmadı, uzatmadı. Ama 
oradan gerçekten çok önemli notlar aldık, dersler aldık.  
Ben yine Sevgili Taner Aşkın ağabeyimi biraz açayım. Orada en çarpıcı olay şuydu. Ben, 
Değerli Kulüp Başkanımın, müteaddit kereler, işte şöyle oldu, böyle oldu, bizi menajerlerimiz 
biraz fazla hırpalamışlar, dediğini çok duyduk.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Bu bahsettiğim toplantıda, bu konu bütün detayıyla ortaya kondu. Ben Taner Bey’den daha 
fazla detay vereceğim. Bakınız, sanıyorum ki, Değerli Başkanım bu konuyu ihbar kabul 
edecektir. İnceletecektir, inceleyecektir ve sonuna kadar gidecektir. Bakınız, orada tarih, yer, 
saat, isimler verilerek bahsedildi. Arada olan insanların isimleri verildi. Taner Bey’in 
bahsettiği bu 3 tane futbolcu, somut olarak hemen söyleyeyim, Sercan, Bruma ve Alex 
Telles’dir. Bu bilgiyi veren arkadaşımız UEFA’nın menajeridir. Öyle şaka, şuka, atmasyon 
yapmadı, tarihleriyle verdi. “9 milyon euro’ya su içinde bitireceğimiz transferi tamı tamına 
22.5 milyon euro vererek bitirdik ve kesin olarak söylüyorum ki, aradaki insanlar 13.5 milyon 
euro’yu ceplerine koydu.” dedi. Bundan ötesi Sayın Yönetim Kuruluma ve çok değerli 
Başkanıma aittir. Geriye gider, bulur, bulmaz. Ama bu işler olmuş. Hani finansal krizden nasıl 
çıkacağız, nasıl kurtulacağız? Böyle de kurtuluruz, biraz denetim istirham ediyorum.  
Bir başka husus, yine Taner Bey değindi, doğrudur. Rakamda şaşırdınız Taner ağabey, 150- 
200 bin Türk lirasına dedi. Arkadaşım, bu TV aksesuarı için, kendisinin bu aksesuarı ithal eden 
firmanın sahibi olduğunu, bütün bu alet edevatın kendisine ait olduğunu, ama kendisinden 
ne teklif alındığını, ne de kendisine sorulduğunu beyan etti. “200 bin TL civarına mal 
edeceğimiz bu donanım, Galatasaray Kulübü’ne -bir takdim tehir yaptınız Taner ağabey- tam 
776 bin euro’ya mal edildi, faturası meydandadır.” dedi. Bunu da sizin huzurunuzda 
söylemek istiyorum. Yani bunlar da bizim finansal çöküntümüzü artıran unsurlardır 
muhakkak diye düşünüyorum.  
Oradaki arkadaşlarımız, bakın, bu söyleyen kişiler Levent’ten geçen, orada piknik yapan 
insanlar değildi. Her biri Galatasaray Spor Kulübü’müzün Genel Kurul üyesiydi. Şöyle bir 
kafamda toparladım, en az 10 tanesi Divan Kurulumuz üyesiydi. Yani söyledikleri yabana 
atılmamalıdır. Bundan sonraki alımlarımız için, herhâlde hem denetçilerimizin, hem de o 
alımları yapan değerli yöneticilerimizin kulaklarında küpe olur diye söylüyorum. Hepsinin 
yakındığı, bize sorsalardı, bize danışsalardı, idi. Kimse kimseye sormuyor, danışmıyor, bir 
şeyler alınıyor, satılıyor. Bakın, Galatasaray camiasının mensuplarının kalitesinden her çıkan 
konuşmacı burada bahsediyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir 
topluluğa karşı konuşmak bile zor. Hepiniz, hepimiz -tevazuya da lüzum yok- eğitimli, tahsilli, 
terbiyeli insanlarız. Ama sormuyoruz, danışmıyoruz. Geçen toplantıda, burada aynı şeyi 
söyledim. Ama tabii sonu gelmedi, sadece zabıtlara geçmekle kaldı.  
Galatasaray Spor Kulübü’müz, emin olun, bazı hasletlerini kaybediyor. Yani geleneksel 
birtakım -ne diyeyim- özelliklerimiz yavaş yavaş yok oluyor. Bu vefaydı, efendim işte ne 
derler, hoşgörüydü, eleştiriye tahammüldü, üyelerle sıcak ilişkilerdi, yakın temas, iletişim, 
bunlar artık unutmaya başladığımız hasletler, muhakkak. Eleştiri konusunu ben burada 3-5 
kere gündeme getirdim. Onun için, onu bırakıyorum. Bugün size çok fazla uzatmadan, biraz 
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da konuyu değiştirmiş olmanın rahatlığı içinde, bu iletişim konusunu ve ilişki konusunu birkaç 
satırla lütfen arz etmek istiyorum. Hiçbirimizin direk hedefi şimdiki Yönetim Kurulumuz değil, 
yöneticilerimiz derken, belirli bir süreci kapsayan yöneticilerimizdir. Yoksa birkaç aylık 
yönetimimize hiçbirimizin tabii ki böyle bir muarız durumu olamaz. Üstelik benim beraber 
okuduğum sınıf arkadaşım bile var. Bütün okul arkadaşlarım yönetimde. Ama şunu 
söyleyeyim. İstirham ediyorum. Galatasaray Kulübü’nde eleştiriye tahammül kalmadı. Bakın, 
biz burada çıkıyoruz, olumlu eleştiri yapmaya çalışıyoruz, ama eleştiriye pek tahammül yok. 
Eleştirilere kızılıyor. Ya benim üzüldüğüm, eleştirene de kızılıyor. Yani konu vardır, konuya 
kızarsınız da, eleştireni ben... Şimdi bana kızmayın, bunları söyledim diye, söylüyorum.  
Burada anlatıyoruz, konuşuyoruz. Genel Kurulda konuşuyoruz, Divanda konuşuyoruz. Tövbe, 
yanıt yok. Yani hakikaten ben şimdi burada yine konuşacağım, zabıtlara geçecek, ama 
tatminkâr bir yanıt almayacağım belli. Yani geçen Divan Kurulunda -elinizde zabıtlar var, 
bakınız, en uzun, 3 sayfa, 4 sayfa- orada güzel, epey konuşmuşum yani, 20 dakika kadar 
konuşmuşum. Çok değerli Başkanım vallahi 20 saniye bile bana cevap vermedi. İki saniye bile 
vermedi, ismim bile geçmedi. Sonra da gittim kendisine, hem hürmetlerimi sundum, hem de 
“Sayın Başkanım, biz burada 20 dakika konuştuk, 20 saniye cevap alamadık.” dedim. Yani bu 
cevaplanmama işi insanı biraz üzüyor.  
Birkaç arkadaşımız söyledi, Sevgili Serhat karşımda. Şimdiki yönetimi tenzih ediyorum. Bakın, 
ben bir süreçten bahsediyorum. Kulübe dilekçe yazıyoruz, dilekçeye cevap yok. Ben geçen 
senenin Mart ayında yazılı dilekçe vermişim, Nisanda bir daha vermişim. 12 ay kardeşim, 
yanıt bile yok. O bakımdan, yöneticilerimizin bu üyelerle ilişkilere biraz dikkat etmesi lazım. 
Abartıyorsam lütfen mazur görünüz, Yönetim Kuruluna, organlara veya kurullara seçilen 
değerli arkadaşlarımız, hop seçildi, duvarı çekiyor. Bir daha ilişki yok. Yani tabii medeni 
normlar içinde, sokakta görüyor, merhaba, merhaba. Ama bu ilişkiyi, bu duvarı esasında 
kaldırmak lazım diye düşünüyorum. Kulübe lütfen bir şey yapın. Bakın, şimdi mesai saati, 
kulübe telefon edin, telefonunuzu kimse açmaz. Yani telefonla ulaşma imkânı yok. Bu 
ilişkiden sonra, bir de iletişim bozukluğumuz var. Emin olun, Galatasaray Kulübü’nde iletişim 
dibe vurmuş, sıfır. Sevgili Ahmet Özdoğan kardeşim güzel bir ilişkisizlikten bahsetti. 
Aynısından muzdaribiz. İşte dedi ki, hiçbir federasyonla ilişkimiz yok. Ahmet bey, sırf futbolla, 
basketbolla değil, bütün federasyonlarla hatlar kesik, telefon ilişkimiz sıfır. Buyurun efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Sayın Şenkal, mümkünse biraz toparlayabilir misiniz?  

Ahmet Şenkal  
Ben Başkanımın bunu diyeceğini biliyordum. Toparlayacağım efendim. Tabii şeye göre...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
Sizden sonra 4 konuşmacı daha var ve esas gündem maddesine sonra geçebileceğiz.  

 
 
 



23 
 

Ahmet Şenkal 
Anladım Sayın Başkanım, tabii konuşmacıların konuşma süresi konumuna göre herhâlde. Ben 
hemen haddimi bilerek toparlayacağım. Kusura bakmayınız. Birkaç dakika içinde 
toparlıyorum.  
Efendim, iletişimde kaldık. Yine üzülerek söylüyorum. Nerede bizim profesyonel 
iletişimcilerimiz diye buradan sormam lazım. Galatasaray Kulübü’müzün mutlaka bir iletişim 
departmanı vardır. İki tane, üç tane, beş tane, on tane iletişimcimiz vardır. Yönetim 
Kurulunda iletişimden sorumlu arkadaşımı bilmiyorum. Ama şimdi burada söyleyeyim mi, 
söylemeyeyim mi, bilmiyorum. Hepiniz dün dinlediniz Sayın Başkanım, dün çapsız, ucuz 
yorumculara, o ucuz programlarına 1.5 saat meze olduk. Evlerde eşimizin, çocuğumuzun 
yüzüne bakamadık. Ya Galatasaray Kulübü’nün bir iletişimcisi yok mu? Neler, ne 
terbiyesizliğimiz kaldı, ne ahlaksızlığımız kaldı. Ya adamın biri, kaç kuruşluk adam, 
bilmiyorum, “Ne konuşuyorsunuz ya, Galatasaray Kulübü’nün su içecek parası yok. Ne parası 
verecek Soma’ya!” dedi. Bunu dedi ya. Sayın Başkanım, değerli yöneticilerim, Allah aşkına, 
Galatasaray Spor Kulübü’nün iletişimden sorumlu bir insanı yok mu? Ya bana verin ya. Biz de 
kendimize göre adamız. Bana verin, ben arayayım. Kimsenin umurunda değil, Galatasaray 
Kulübü yerin dibine batırılıyor, çıkarılıyor. Platformlara meze oluyoruz, iletişim sıfır.  
galatasaray.org’u kurdunuz, çok güzel. Aklıma geldi. Sayın Divan Başkanım kızmasın. 
galatasaray.org’a bakınız. Bir yeni site kurdunuz diye çıktınız. Güzel, şahane, şöyle yaptık, 
böyle yaptık. Allah aşkına, açın bakın, bütün bilgiler yanlış, bir tanesi güncellenmemiş. Başka 
branşlar beni ilgilendirmez, Allah aşkına, küreğe tıklayın. 1999’da kayıkhanemizin çekilen 
resmi var. Sene 2015, diyor ki, “Kayıkhanemiz semt halkının, semt gençlerinin de 
yararlanacağı şekilde, üstten aydınlatmalı, iki adet ultra modern çim sahayla donatılmıştır. 
Bölge halkı, gençler gelsin, spor yapsın.” diyor. Bizim o çim sahaları yıktığımız iki seneden de 
fazla oldu. Bölge halkını davet ediyorsunuz, işte piknik alanları, çay bahçeleri Küçükçekmece 
Tesisleri’mizde sizleri bekliyor.. Ya Allah aşkına, yapmayın. Bu tesislerle ilgili bilgi almak 
isterseniz, tesis amirimiz Sayın Faruk Algür’e müracaat edin, diyor. Kendisi burada, Faruk 
ayrılalı bir sene oldu ya. Güncellenmeyen 10 senelik, 20 senelik bilgileri nasıl oraya 
koyuyorsunuz?  
Bitmedi, altında iletişim diye bir not var. Yazdım, yazdım, üşenmedim. Ben üşenmem. 
Buradaki bütün arkadaşlarım, bana mail atan herkes cevabını almıştır. Dedim ki, ey org’cular, 
ben şuyum, ayıp oluyor, şu, şu konular yanlış, lütfen düzeltin, bana haber verin. 20 gün, hiç 
haber yok. Yılmadım, geçen hafta bir daha yazdım. Herhâlde bana gülüyorlardır. Kusura 
bakmayın, ey profesyonel iletişimciler, ya siz kim oluyorsunuz da bana cevap 
vermeyeceksiniz ya! Bakın, burada söylüyorum, zabıtlara geçsin. Cevap verilmiyor, iletişim 
sıfır, üyeyle de şeyleri yok.  
Evet, hemen bir son şeyimi söylüyorum. Divan Kurulumla ilgili bir ufak notum var, onu da 
söyleyeceğim, Sevgili Divan Başkanımı da kızdırmadan. Belki şimdi söyleyeceğime biraz kızar 
ama...  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Divan Başkanı kızmaz efendim, heyet sıkılır ve terk eder toplantıyı. O zaman toplantının 
manası kalmaz. Divan Başkanı kızmaz yoksa.  

Ahmet Şenkal 
Efendim, çok güzel, ama ben şundan alınıyorum. Benden evvelki konuşmacıların herhâlde 
onda biri kadar konuştum, daha başlamadan... Herhâlde bana nazınız geçiyor. Ben sizi 
anlıyorum. Şimdi efendim, şöyle bir şey diyorum. Divan Kurulumuz, -Sayın Başkanım, nettir, 
gelecek Divanda daha net söylerim- Divan Kurulumuz kan kaybediyor. Lütfen bunu alalım 
hepimiz hafızalarımıza. Çok kısa olarak söyleyeyim. Divan Kurulumuz, son 3 senede -bakınız, 
hepsini döktüm- yıllık % 13 üye katılımıyla başlamış. 2014’te % 8. 100 üyemizden 8’i ancak 
katılıyor buraya. Başka çok çarpıcı bir örnek, bu sene 221 kişi eklenmiş aramıza. 2015’e, 221 
kişi artı ile girmişiz ve 2.083 kişi olmuşuz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
2038. Takdim tehir oluyor rakamda.  

Ahmet Şenkal 
Sayın Başkanım, sizinle tabii... Peki, öyle olsun, notlarıma bakacağım. 2.038 olsun. 2.038 üye, 
221’i yeni. Bu 221 üyemiz, Aralık ayının sonunda berat alıp katılmışlar. 15 gün sonraki, yani 
Ocak Divanımız kaç kişi ile toplanmış Sayın Başkanım? İmza 154 tane. Şimdi 221 kişi almışız, 
onun yarısı bile uğramıyor, bırakın eski 2.083’ü. O bakımdan, -Divan Kurulunun da seçimi var 
önümüzde- ya değerli şimdiki Başkanımız veya yeni gelecek ekibin bazı önlemler alması 
şarttır diyorum.  
İki tane şeyi rica ediyorum. Birincisi, gündemi, bakın, burada onu oraya koyalım, bunu buraya 
koyalım yapıyoruz. Benim istirhamım, bir aylık ara var, gündemi beraber yapalım, gündemi 
interaktif şekilde yapın. Bizler de gündeme şunlar konsun, kabul etmeyin, ama belirli bir süre 
verin, yazalım, gündeme böyle girmeye çalışsın. Böyle hazirunu pek fazla ilgilendirmeyen, 
onu da koyalım, bunu da koyalım, 5’ten sonra da kimse kalmaz olursa, biz de üzülürüz, böyle 
öneriler gelir.  
İkincisi de, konuşmacıları, Allah aşkına, lütfen kesmeyin. İsteyen istediği kadar konuşsun 
Sayın Başkanım. 8’e kadar duralım burada, ne olur? 12’de gidelim. İsteyen istediği kadar 
konuşsun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Heyetin reaksiyonunu duydunuz Ahmet Bey.  

Ahmet Şenkal 
Heyetin reaksiyonu beni ilgilendirmez, benim kendi fikrim bu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Peki efendim, siz toparlayın.  

 



25 
 

Ahmet Şenkal 
Herkes konuşsun, herkes de cevap alsın, ben onu istiyorum.  
Sayın Heyet, sizi burada hakikaten üzdük. Önemli işlerinizden kalmışsınızdır, daha fazla 
meşgul etmeyeyim. Teşekkür ederim ilginize.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, biz de teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Şenkal’a.  
Değerli Üyeler,  
Kıymetli üyemizin hatırlatmaları üzerine bir şeyler söylemem icap ediyor. Bakın, 
kulübümüzün önemli bir konusunu gündem maddesi yaptık. Ancak bey kardeşimin öncüsü 
olduğu arkadaşlarımız bir teklif getirdiler. Tamam, o teklife göre de takdim tehir yapıldı. 
Şimdi Galatasaray Spor Kulübü’nün en önemli konularından birine gelmeden önce, hisse 
satışı varlık satışı demek, şaka değil arkadaşlar. Durup otururken biz bu maddeyi buraya 
koymuyoruz. İnteraktif. Bey kardeşimiz diyor ki, efendim, herkes gelsin istediği kadar... Ya 
bey kardeşim, yani bu insanların dayanma gücü var. O dayanma gücü de 2 saatle, 2.5 saatle 
sınırlı. Onun için, size cevap verme değil, genel bir şeydir bu. Bu benim görüşüm, benden 
başka insanlar... Ha, yok, sataşma değil, bu normal.  
Şimdi efendim, kıymetli arkadaşlarımızdan söz alan Serhat Özalemdar, Erdal Günsel, Sami 
Çölgeçen ve Mitko Stoimenov var. Bu değerli arkadaşlarımızın açıklamalarını da lütfen 
ciddiyetle ve saygıyla dinleyelim. İnşallah onlar da kısa tutarlar konuşmalarını. Sayın Ahmet 
Şenkal gibi, istediği kadar konuşsun... Arkadaşlar, burası teravi namazı değil yani, belli bir şeyi 
var. 2.5 saati geçtiniz mi, insanlar sıkılır, çıkar gider. Konu bu.  
Evet efendim, Sayın Serhat Özalemdar, buyurun. Giden gitsin, kalan sağlar bizimdir 
diyorsunuz, o da olabilir.  

Serhat Özalemdar 
Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Sayın Üyeler,  
7376 Serhat Özalemdar. Evet, tartışılan şey şu. Ahmet ağabeyin söylediği gibi, Galatasaray’ın 
sorunları o kadar büyük ki, ayda bir gün toplanarak 4 saatte bunlara çözüm olmuyor. Zaten 
kendisi de söyledi, ben de söyleyeyim. 2 senedir voleybolla ilgili konuşuyorum burada, ama 
hiçbir voleybol yöneticisi iki senedir benim söylediklerimin hiçbirisine cevap vermedi bu 
kürsüde. Bu Divan toplantılarının bu süresi gerçekten yetersiz, bana göre de. Birkaç tane şey 
söyleyip, fazla zamanınızı almayayım. 
Söyleyeceğim konulardan bir tanesi şu. Dağıtılacak olan 7 Marttaki bütçe kitapçıklarında, 
amatör şubelere ait detay mizanları görmek istiyoruz. Bunu Mehmet Bilen senelerce söyledi, 
ama hiç yapılmadı. Biz oyunculara ne kadar ödendiğini, hangi oyuncunun ne aldığını da 
görmek istiyoruz. Bu bir.  
İkincisi, karşıda alınan tesis var, Taç Spor Tesisleri. Bununla ilgili daha evvel de, geçen sene bir 
Divan konuşması yapmıştım. Zamanında, 3 sene evvel, Pamukspor alındı. Orası voleybola ait 
bir bina ve tesis olarak gündeme geldi. Fakat biz oraya bir sürü masraf yapıp 3 ay sonra orayı 
terk ettik. Hele altyapı takımları orada hiç antreman yapmadı, çünkü mümkün değil. Bizim 
altyapılarda, voleybolda oynayan çocukların % 95’i Rumeli tarafında oturuyor, okulları 
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burada. O çocukların karşıya, oraya gitmesi mümkün değildi. Geçen sene dedim ki, yine Taç 
Spor alınıyor, bilmiyorum, gazetede okuduğum, gördüğüm, yine voleybol altyapısı oraya 
gidecek. Ha A takımları için, profesyonel olanlar orada antreman yapabilir. Ama altyapılar 
orada antrenman yapamaz, mümkün değil. Çünkü dediğim gibi, çocukların % 95’i Rumeli 
tarafında oturuyor ve okulları burada. Sarıyer’den, Florya’dan oraya o çocuk gelemez, 
getiremezler. Olmaz yani. Tesis, tenis kulübü filan yapacaksanız olur, ama voleybol olmaz 
orada. Bunu geçen sene Divanda söyledim, bir daha söylüyorum.  
Üçüncü söyleyeceğim şey, bir dilekçe verdim, acaba Yönetim Kurulu onu aldı mı? 15 gün 
evvel bir dilekçe vermiştim. Çünkü daha evvel sorduğumuz sorulara hiç cevap verilmedi, 
onun cevabını istiyorum. İkincisi, son iki Divanda, komiteler kurulmasını teklif etmiştim. 
Bununla ilgili bir düşüncesi var mı Yönetim Kurulunun? Bakın, bu komiteler olmazsa, biz bu 
duruma geldik. Niye? 15 tane Yönetim Kurulu üyesi. 30 sene evvelki Galatasaray Kulübü ile 
şimdikinin arasında dağlar kadar fark var. O kadar çok büyüyen bir kulübü bizim 15 kişi ile 
götürmemiz mümkün değil. Yönetici arkadaşlar, yani günde 24 yerine 48 saat olsa yine 
yetişemezler, çünkü gerçekten çok büyüğüz ve çok sorun var. Bu yüzden, onlara yardımcı 
olacak bu komitelerin oluşması lazım.  
Geçen günkü, Cumartesi günkü toplantıda Sayın Cem Bey de vardı. Teşekkür ederim 
geldiğiniz için. Bu konu yine konuşuldu. Bakın, orası size hep yardımı olacak, fahri çalışacak 
üyelerden oluşacak. Bunlar olursa, iyi antrenörler seçilir. Biz bir kere oyuncu yetiştiriyoruz, 
basketbolda, voleybolda ve futbolda. Bakın, futbolda 2000 senesindeki UEFA Kupası’nda, 
altyapıdan yetişen çocuklar olduğu için, kendi özümüze döndüğümüz için şampiyon olduk. 
Voleybolda ve baskette, altyapıdan gelen oyuncu yok. İyi oyuncu yetiştiremiyoruz. Bu 
komiteler bunların hepsini yapar, hepsini takip eder. Kime ne verileceği konuşulur. Bunların 
hepsini Yönetim Kurulundaki arkadaşlara rapor eder ve biz şimdi burada o menajer bunu 
almış, bu menajer bu kadar götürmüş, şu, şu kadar götürmüş, konuşmayız. Bu işi geniş 
katılımla idare etmek zorundayız bu kulüpte. Yani 15 kişiye bırakırsak bu iş yürümüyor. 
Yürümediğini de gördük. Lütfen bu konulara dikkat edelim.  
Benim şimdi söyleyeceğim bu. Hepinize teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Erdal Günsel, buyurun efendim.  

Erdal Günsel  
Hoşbulduk Tevfik Fikret. Burada bulunan herkesi saygılarımla selamlıyorum. Bu salon biz 
Galatasaraylılar için manevi değeri yüksek, âdeta mistik havası olan bir salondur. Bizleri bu 
salondan uzaklaştıranları unutmayacağız, not ettik. Galatasaray Divan tutanak kronolojisinde 
yerlerini alacaklardır.  
Siz Sayın Divan Kurulunun özgür düşünen, aydın, demokratik davranan, çıkarcı olmayan, 
adaletten yana doğruyu araştıran üyeleriyle bireysel düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.  
Bildiğiniz gibi, bu kürsüden Yönetim Kuruluna, cevaplandırılması koşuluyla, iç tüzüğümüzün 
28. maddesi gereğince açıklaması isteği ile sorular soruyoruz. Örneğin, ben 12 Kasım 2014 ve 
10 Aralık 2014 tarihlerinde, bugünkü yönetime 7 soru sordum. Hiçbirine cevap vermediler. 
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Bir tanesine cevap verirmiş gibi yaptılar. Yapabileceğimiz pek bir şey yok. Yalnızca 
sorularımızı yenileyebiliriz. Bu da sizleri sıkar. Ben kendi kendime bir karar aldım. Yönetime 
bundan sonra hiçbir soru sormayacağım, çünkü istedikleri soruya cevap veriyorlar. Bu bir 
norm hâline geldi. Âdeta olağanüstü siyasi geçiş dönemlerindeki bir geçiş hükümeti gibi, 
kazasız bir şekilde Mayıs ayı Seçim Genel Kurulunun gelmesini beklediklerini görüyorum. 
Sizlerle paylaşacak çok şey var. Ama birincisi, Galatasaray basketbol takımı ile Eskişehir 
basketbol takımının yaptığı maç sırasında, soyunma odasında, Galatasaray koçu ile yeterli 
özveri göstermediği gerekçesiyle 19 yaşındaki bir basketbol sporcumuzun arasında geçen 
olay. Basketbol koçu, 19 yaşındaki bir genci tokatlıyor. Olay bu. İnsanlık onuruna aykırı bir 
darp olayı. Olayın sonrası daha önemli. Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı açıklama 
yapıyor: “Bu, futbolda da oldu. Bir futbol yöneticimiz bir futbolcuyu tokatladı.” Suimisal, 
misal olmaz. Kötü misal, misal olmaz.  
Şimdi, basketbol takımı paraları verilmedi diye antrenmana çıkmadığı zaman, bu basketbol 
koçumuz o basketbolcularının tamamını tokatladı mı? Hayır. Ama 19 yaşındaki genç bir 
sporcumuzu tokatladı. Tokatlarım da, hakaret de ederim, diye de bir beyanatta bulundu. 
Yönetim antrenöre, basketbol koçuna arka çıkabilir çeşitli düşüncelerle. Ama benim üzerinde 
durmak istediğim şu. Bugün basketbol olur, yarın voleybol olur, yarın başka bir amatör spor 
olur, bunun önüne geçilmezse. Daha sonra, e futbolda da oldu canım, basketbolda da oldu 
canım diye bunlar tekrar eder. Tabii burada, üyesi olmaktan şeref duyduğum Sporcular 
Derneği’ni de eleştirmek istiyorum. Onların bu konuda en ufak bir açıklaması olmadı. 
Sporcular Derneği ne yapar? Sadece eski sporcuların, veteran sporcuların yurt dışı, yurt içi 
seyahatleriyle, karşılaşmalarıyla uğraşmaz. Bu gibi konularda gerekli düşüncelerini de açıklar. 
Ben çok sevdiğim arkadaşlarımı, bu konuya değinmedikleri için eleştiriyorum.  
İkinci olarak, Sayın Mehmet Bilen daha önceki konuşmalarında sık sık değindi. Kulüp için 
yapılan bir harcamanın faturası varsa, gerçekte bedeli ne olursa olsun, muhasebe kayıtlarına 
girecek olan bu fatura bedelidir. Bu her harcamada uygulanan yöntem, Galatasaray’ın 
borçlanma faizleri için de hemen hemen aynı yöntemdir. Bizler bütçe açıklamalarında bunun 
üzerinde durmuyoruz. Örneğin, bankalara faizli borçlanmalarımız. Bildiğiniz gibi, faiz oranları 
şunların toplamı ile değerlendirilir: Ana paranın geri ödenmeme riski, yıllık enflasyon oranı 
tahmini, riskin paraya çevrilebilme kabiliyeti, vade uzunluğu. Bankalar kredi verirken, bu 
bileşenlerin üzerinden faiz oranlarını yüksek veya düşük tutabilmektedir. Bu bileşenler, çeşitli 
bankalar tarafından büyük şirketlere kredi açılırken, faizler genel seviyesi dışında bazen de 
esnetilebilmektedir. Pazarlık gücünüz varsa bu da geçerli olabilmektedir. Bugüne kadar 
herhangi bir faiz oranı ile hangi tarihler içinde kredi kullandığımızı tam olarak bilmiyoruz. 
Yalnızca bankalara olan borç miktarını öğrenebiliyoruz. En iyi şekilde borç alabildiğimiz 
söyleniyor. Malî genel kurullar tarafından irdelememiz, olmamaktadır.  
Bir başka konu, Galatasaray Store’larda ürünlerin satışından büyük paralar kazanıldığı iddia 
edilen 7 yılda, Galatasaray 4.5 milyon lira kazanmış görünüyor. 32 milyon liralık da ürün 
stoğu var deniliyor. Aynı iş için 75 milyon liralık bir başka harcama daha yapılıyor. Şimdi 
düşünebiliyor musunuz, 75 milyonluk harcama, 4.5 milyonluk gelir!  
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Son olarak, şunları söylemek istiyorum. Eski Yönetim Kurulu Başkanı ile şu anki Yönetim 
Kurulu Başkanı, Genel Kurulda yönetimlerin ayrı ayrı ibra edilmesi konusunda karşı karşıya 
geldi. Peki, bu yönetimde ibra edilmeyen eski Yönetim Kurulu üyeleri bulunuyor. Bu konuda 
sordum, soruya cevap verilmedi. Eski yönetim ibra edilmezse, bugünkü Yönetim Kurulunun 
aldığı kararların geçerliliği, hukuksallığı ne kadar olacak?  
Sözlerimi yeni Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanının 19 Şubat 2015 tarihli Posta 
gazetesinde manşet olan sözüyle bitirmek istiyorum. “Galatasaray laiktir, laik kalacaktır.”  
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Posta gazetesini de Sayın Divana takdim 
ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet efendim, teşekkür ediyoruz Sayın Erdal Günsel’e. Sayın Sami Çölgeçen burada mı? Yok. 
Geliyor. Tanıyamadık.  

Sami Çölgeçen 
Sayın Hazirun, Sayın Başkan,  
Saygılarımı sunarım. Hiç merak etmeyin, her zamanki gibi, net ve kısa konuşmaya özen 
göstereceğim. Çok konuşacak konu var da, birkaç tanesini başlık hâline getirdim.  
Birincisi, konuşma süreleri. Sayın Hayri Kozak’a bir serzenişim var. Her ne kadar bütün 
söyledikleri doğru olsa dahi, her ne kadar bütün söyledikleri fevkalade aydınlatıcı olsa dahi, 
35 dakika konuşmak başkalarının konuşma süresine biraz saygı göstermemek demektir. Aynı 
şekilde, Ahmet Şenkal kardeşim de, istediğimiz kadar konuşalım, diyor. Bu da tabii olmaz. Bir 
tenkidim de Sayın Rasim kardeşime. Divan Kurulundaki mikrofon özel anıların anlatılma yeri 
değildir.  
Şimdi bir önerim var. Hakikaten gerek Ahmet Şenkal olsun, gerek Hayri Kozak kardeşim 
olsun, çok önemli şeyler söylüyorlar. Ama bu şekilde bir konuşma hazırladıkları zaman 
önerim şudur. Bunu teksir hâline getirsinler, burada herkese dağılsın, evde de gidip bir daha 
okuyalım, bir daha görelim ve kürsü daha az işgal olmuş olsun.  
İkinci şeyim, dehşet içindeyim ben. Sayın Başkanım diyor ki, geldik hesaplara baktık, vallahi 
işin içinden çıkamadım, böyle bir rakam buhar olmuş. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ben bu 
lafları dehşet içinde dinliyorum. Böyle bir şey olamaz. Hepimiz şirketler idare ettik. Bir para 
buhar olamaz. Çarçur olsa, çarçur edilmiş derdi. Çarçur edilmiş demiyor, başka bir şey 
söylemeye çalışıyor galiba. Zaten bununla ilgili de çok dedikodu var ortalarda. Bu dedikodular 
daha ziyade futbol transferi ile ilgili. Dehşetengiz hatalar yapılıyor, inanılmaz rakamlar 
ödeniyor ve dedikodu öyle ki, 3 edecek adama 15 ödeniyor. Şimdi bunu sorgulamaya 
kalkıyoruz. Ama kabahat bizde. Biz bundan 10-15 sene evvel, Samsunspor’dan Serkan’ı 7 
milyon euro’ya alırken, Denizlispor’dan ne idüğü belirsiz Bülent’i 6 yahut 8 milyon dolara 
alırken bunları hiç sorgulamadık. Bu böyle giderse, ama Allah’tan bu böyle gidemez, çünkü 
başımızda UEFA var. Allah’tan gidemez, çare yok. Bunu zapturapta almak lazım.  
Bir Transfer Komitesi lafıdır gider. Ciddi bir Murakabe Komitesi kurmak lazım. Bugün 
dünyadaki futbolcuların kıymetleri aşağı yukarı internette geziyor. Basıyorsunuz, söylüyorlar 
size, piyasa kıymeti 2 milyon dolardır. Ben o adama 8 milyon dolar vermeye kalkışıyorsam, 
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birisi 8 milyon dolara alalım diyorsa, bunun altında başka bir şey vardır. Onu aramak lazım. 
Yani bütün bu borçların sebebi futbolcu transferidir.  
Ama bu arada, başka abuk sabuk harcamalarımız da var bana göre. Haksız olabilirim. 
Televizyonda bakıyorum, su topu takımımız bir takımı yenmiş Avrupa’da. Bravo. Tek galibiyet 
Avrupa’da. Voleybol değil, su topu. Televizyona bu galibiyette başarısı olan sporcuları 
çıkarıyorlar. Galatasaray Televizyonu’na konuşacaklar, anlatacaklar. Aa, ne göreyim, iki tane 
Hırvat sporcu. Ya 4 tane takım var su topunda, su topuna Hırvat transfer edilir mi? Akıl mıdır 
bu? O bitti. O bitti. Gazetelerde okuyorum. Avrupa için de, ne oldu Avrupa’da? Gazetede yer 
mi alıyor? Allah’ınızı severseniz, biraz realist olalım. Allah’ınızı severseniz ya, Avrupa’da 
Galatasaray’ın şey getiren futboldur, biraz da basketboldur. Üst tarafı, mastürbasyondur. 
Bunu itiraf edelim. Gelelim, bir gazetede okuyorum, judo takımımız Avrupa şampiyonu 
olmuş. İftihar ediyorum. Soruşturuyorum, ağabey, Ruslar var içinde, diyorlar. İş midir bu 
yani? Bunlardan bir kere kesinlikle vazgeçmemiz lazım.  
Efendime söyleyeyim, bir de hisse satışı ile ilgili bilgi verilecek. Yani çorbaya soğuk su katmak 
gibi olacak, ama inşallah hisse satmayız. Çünkü hisse satıldığı zaman gelecek olan para yine 
dipsiz kuyuya mı atılacak? Önümüzde doğru dürüst bir finansal plan var mı? Bu parayı 
alacağız, ama bu parayı şöyle kullanacağız diyen biri var mı?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Sayın Çölgeçen, müsaade edelim, Başkan onu ifade edecek. Ne yapacaklarını da öylece 
öğreniriz, bilahare de kendi fikrimizi söyleriz. Buyurun efendim, siz devam edin.  

Sami Çölgeçen  
Benim maruzatım bundan ibaret. Notlarımı ben de okuyamıyorum, çok heyecanlandım. 
Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Biz de teşekkür ederiz. Sayın Mitro Stoimenov. Efendim, son konuşmacı. Daha sonra, 
Yönetim Kuruluna mecburen cevabi süre vereceğiz. Bilahare de kulübümüzün önemli bir 
konusunu ele alacağız. Yanlış oluyorsa müdahale edeceksiniz efendim. Lehte ve aleyhte söz 
verdim. Yani 12 arkadaşımız böyle talep ettiler. Ama toplantı bambaşka bir istikamete 
dönüşüyor. Buyurun efendim.  

Mitko Stoimenov 
Sayın Başkanlar, Değerli Ağabeylerim, Kardeşlerim,  
Çok şükür, 25 yıl sonra ben de bir Divan üyesi oldum. Bununla iftihar ediyorum. 25 yıl kolay 
değil. Çünkü ben 80 yılından itibaren aranıza katıldım. 8 yıl üye olmadan önce sırada 
bekledim, ettim. 8 yıl sabırdan sonra üye olabildim. Oradan bu yana da kaybettiğim bazı yıllar 
var. Ve nihayet Divan üyesi olabildim.  
Ben çok kısa konuşacağım. Üstünde duracağım, çok önemli bir konu bence. Şöyle ki, bizim 
çeşitli asetlerimiz var. Şu anda bu asetlerin hepsi, malum, borçlarımıza karşılık ipotek altında. 
Bunların arasında, bence çok önemli olan bir Galatasaray Ada’mız var. Ben aşağı yukarı 8-10 
senedir Divan üyeleri arasında katılarak, toplantılarda neler söyleniyor, neler anlatılıyor, 
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onları duymaya çalışarak kulübün içindeki gerçek durumu öğrenmeye çalışıyorum. Bu beni 
çok yetiştiriyor, Galatasaraylı olarak. İşte bu yetiştirme dediğimiz olayda, ben esas yetişmeyi 
Galatasaray Adası’nda yaşadım. Çünkü benim ilk defa aranıza katıldığım dönem, 1980 yılında 
Galatasaray Adası ile oldu. Biz yazlık üye olarak kaydolduk ve o kaydolduğumuz ilk seneden 
sonra, 8 sene boyunca -ki devam etti sonradan da üye olunca- 8 sene boyunca her sene üye 
olarak, nihayet sonunda 88 yılında üye oldum ve bugünlere geldim. Bu da sayenizde.  
Bu nedenle, ben şöyle diyorum. Galatasaray Adası da bir üye yetiştirme okuludur. Gerçekten 
bir okuldur. Hem de öyle bir okuldur ki, sadece üye yetiştirmek değil, üyelerin nasıl 
yetişeceği, edeceği bir yana, bugün futbol olarak dışarıda az çok belirli ölçüde tanınmışız, 
basketbolda aynı şey, spor alanlarında yaptığımız başarılarla aynı şekilde, ama Galatasaray 
Adası, düşünün, hiçbir kulübe nasip olmayan bir aset. İki kıta arasında, düşünebiliyor 
musunuz? Bir tarafı Asya, bir tarafı Avrupa, ortada Galatasaray Adası. Bu kime nasip olur? Bu, 
hem de tapusu elimizde olan bir aset. Bunu kaybedersek, borçlarımız yüzünden bu 
olmayacak bir şekilde satılırsa, artık gerisini düşünemiyorum. Bu çok, çok yazık. Çünkü biz Ali 
Sami Yen gibi bir stadımızı olmadık şekilde kaybettik. Tabii ki bugünkü Arena çok değerlidir 
muhakkak, ama Ali Sami Yen’i de unutmak mümkün değil. Ali Sami Yen’de ne başarılar 
yapıldı, ne sevinçler yaşandı, neler, neler! Oranın tarihçesi apayrı bir olaydır.  
İşte bu Galatasaray Adası o tarihlerde öyle bir okul olmuştur ki, biz sabahleyin gelir, eşimizi, 
çocuğumuzu, çocuklarımızı bırakırdık Ada’ya, işimize giderdik. Akşama kadar diğer aileler 
ilgilenirlerdi ve akşama gelip biz de beraberce akşam vaktini geçirir, eder ve dönerdik. Öyle 
günler oldu ki, biz sabahleyin Ada’ya 9’da ayak basar, gece evimize gidene kadar Ada’da vakit 
geçirirdik. Başka yere gidelim diye arkadaşlarla konuşunca, canım Ada’da buluşalım, orada 
karar veririz, başka yere gideriz derdik ve hep Ada’da kalırdık.  
Geçen gün de, Cumartesi günü, çok değerli bir toplantıya katıldım, Galatasaray 
Platformu’nun moderatörleri tarafından düzenlenen bir toplantı. Orada da aynı şekilde, 
birçok konuşmacı çıktı ve bugünkü konuşulan bütün dertlerden bahsedildi. Dertler hepimizce 
malum. Ama o platformun çok önemli bir tanımı vardı bence. O tanım şuydu. Evrim mi, 
devrim mi? Galatasaray çok evrim yaşadı bugüne kadar. Gerçekten de, her dönemde, her 
yönetim değişikliğinde hep evrimler yaşıyor. Ama artık evrim dönemi geçti. Galatasaray’ın 
tek yapacağı şey, bundan sonra devrimdir. Ve bu devrimde de öncelikle Galatasaray Adası’nı 
geri almalıdır. Ben her zaman için şunu savundum. 2007’de Kongre Sarayı’nda, Harbiye’deki 
kongrelerin düzenlendiği salonda yaptığım konuşma gibi, o günden bu yana hâlâ aynı şeyi 
savunuyorum. Galatasaray Adası bir an önce üyelere lokal olarak açılmalıdır. Tabii ki 
değerlendirmek lazım Ada’yı, tabii ki kulübe gelir getirmesi lazım. O imkânlar olur.  
Sözlerimi şöyle bitireceğim. Temmuz ayında, Ada’da düzenlenen Divan toplantısında yine 
aranızdaydım. O Divan toplantısında, Ada’ya çıkarken baktım ki, Suada Club. Koca 
Galatasaray varken, bu okuldan çıkmış, etmiş bir Galatasaray, bu kadar iftihar ettiğimiz bir 
okul, arkasından üniversitesi kurulmuş, Başkanımız bu üniversitenin rektörlüğünü yapmış, 
etmiş, böyle bir mazisi olan camianın Galatasaray Adası var ama ismi yok. Var, küçücük bir 
isim var. Kocaman orada Suada Club. Ben yine titredim, emin oldum, çünkü gitmiyorum 
Galatasaray Adası’na ve böyle olduğunu bilmiyordum. Yıllar önce biz müracaat ettik, 
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başvurduk, imzalar verdik ve kaldırılmıştı o isimler. Zamanında müracaat ettik, bayrağı 
astırmak için ve onda başardık. Ama Suada Club... 
Sayın Başkanım, siz Galatasaray Adası savunucususunuz, biliyorum. Bu sene Ekim ayının 
15’inde yahut da Kasım ayının 15’inde kontratla ilgili bütün uzatmalar, vs.ler hepsi bitmek 
üzere. Bunun geriye alınması için nasıl, ne şekilde bir girişim yapılabilir? Bize yol gösterseniz, 
biz de o yönde gerekeni yapalım ve bu Ada’yı tekrar üyelere lokal olarak değerlendirelim. 
Çünkü bütün konuşmalarda, Cumartesi günkü toplantıda da, bugün burada da, arkadaşlar 
iletişimden bahsettiler. İletişim, iletişim, iletişim... Bugün iletişim diye gerçekten çok faydalı 
bir net olayı var. Ama o net olayı ne kadardır? Burada karşılıklı konuşmak, yahut da şurada, 
dışarıda birçok şeyleri paylaşmak o internetteki haberleşmelerle aynı olabilir mi? Hayır.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Sayın Stoimenov, lütfen.  

Mitko Stoimenov  
Bitirdim, bitirdim. O bakımdan, lütfen bu duyguyu kaybettik. Artık birçok kimse Galatasaray 
Adası geriye alınmaz diye bir ümitsizlik içindedir, bunu hissediyorum. Bunu konuştuğum 
birçok arkadaştan da duyuyorum. Ama bunu kaybetmeyelim. Sayın Başkan da 
savunucusudur bu olayın. Bize yol göstersinler ve biz o yolda devam edelim, Kasımın 15’ine 
kadar. Burası bir an önce üyelere lokal olmalı, çünkü en iyi iletişim bir lokalle olur. Ailelerin 
toplandığı en güzel yer aile çatısıdır. Galatasaray Adası da bir çatıdır bizler için, hepimizi bir 
araya toplayacak, hepimizi kucaklayacak bir çatı. Bunu unutmayalım.  
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, biz de teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sayın Başkan, 10 üyemiz muhtelif fikirlerini 
ifade ettiler, sualler sordular. Cevap vermeyi arzu eder misiniz? Yoksa diğer maddeye mi 
geçelim? Buyurun efendim. Yolu değiştirdi Sayın Başkan, onun için.  

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat  
Sevgili Divan Üyeleri, Değerli Dostlar, 
Burada o kadar çok şey var ki, yeniden başlayayım o zaman.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Buyurun efendim, müdahale etmeyin.  

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 
Değerli Galatasaraylılar, Sevgili Dostlar,  
Buraya gelirken birçok konuyu düşündüm. Ve bunlar açısından sizlerin aydınlanması gerektiği 
kanaatine vardım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum, ama alabilirim de.  
Burada çok yapıcı eleştiriler oldu. Bu beni son derece memnun etti. Sırasıyla gitmek 
istiyorum. Kaydedebildiklerimle ilgili size açıklama getireceğim. Şimdi, Hayrettin Kozak güzel 
bir sunum yaptı ve çekmiş olduğu resimleri bize gösterdi. Bizim de sık sık şikâyet ettiğimiz 
konu, Arena’nın yollarının olmaması, buraya gelip gitmenin zor olması konusuydu. Bu niye 
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böyle oldu? Cevabını da verdi kendisi. Çünkü erken açıldı. Bitmeden, erken servise sokuldu. 
Bunu düzeltmek için 6 ayda ne yaptık? Esasında devlet kademesinde görüşmeler yaptık, söz 
aldık, telefon trafiği yapıldı, ama manzara hâlâ böyle. Başka bir sonuç alamadık. Bizim 
elimizde olan bir konu değil, devletin yapması gereken bir konu.  
Yine viyadük yapılacak, viyadüğün ayağı da Aslanlı Yol’un başındaki yerde olacak. Bunu da hiç 
değilse maçlar bittikten sonra, sezon kapandıktan sonra yapın, dedik. Olur dediler, ama ne 
kadar olacağını da göreceğiz.  
Yalnız ben seçim beyannamesinde söylediğim hususların altını tekrar imzalarım. Ben o 
söylenenin dışında, herhangi bir yanlış hareket yapmadım. Ben kimseye şahsi olarak 
sataşmadım. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve o ringte de hiç güreşmek istemiyorum. Benim 
işim değil. Bana ne söylerlerse söylesinler. Söyleyene değil, söyletene bak ya da bir ifadeye 
bakarım, bir söyleyene bakarım gibi sözler sarf edebilirler. Beni hiç ama hiç etkilemez. Benim 
için önemli olan Galatasaray platformlarıdır, Galatasaray mekânlarıdır. Söylemek istediğim 
şeyleri ben Galatasaraylıların olduğu yerlerde söylerim. Bunu yapmak için de herhangi bir 
gazeteden, herhangi bir televizyon ekranından faydalanmak istemem. Konuşursam, 
Galatasaray Televizyonu’ndan konuşurum, çünkü o Galatasaray’ın. Hepimiz Galatasaray’a ait 
olduğumuz gibi, elimizdeki imkânlar da bu Galatasaray olarak karşımıza çıkar.  
Riva arazisinden bahsedildi. Riva arazisi için bir ruhsat alınmış. Kanuna göre, ruhsat alındıktan 
sonra 2 yıl içinde inşaata başlamak lazım. Ve yine kanuna göre, 5 yıl veya 4 yıl içinde de 
inşaatın bitmesi gerekiyor. Çok güzel. Biz ruhsatı almışız, 2 yıl bir şey yapmamışız. 
Belediyeden homurtular gelince, 23 adet evin alelacele temeli atılmış. Şimdi belediye diyor 
ki... Ben arkadaşımı yolladım, İsmail gitti. Belediye diyor ki, sizin ruhsatınız zaten 2014 yılının 
Şubat ayında bitmiştir. Diğer 28 evin ruhsatları için de 5 sene var. Gelecek sene onlar da 
bitiyor. İnce bir mühendislik yapılmış. Yani biz 20 tanesini yaparsak, bütün 400 küsur evi 
kurtarırız şeklinde bir mühendislik oyunu yapılmış. Ama idare bu konuda kesin olarak her 
bina için ayrı ruhsat veriyor ve onu istiyor. Biz dedik ki, ödeyelim harcını, uzatın. Dediler ki, 
“Tamam, harcını verirseniz uzatırız. Ama bir anlamı yok. Yine 2 sene geçecek, siz yine bir şey 
yapmayacaksınız, yine bu parayı heba edeceksiniz”. Bu nedenledir ki, biz Yönetim Kurulu 
olarak görüştük ve bunu yapmamaya karar verdik.  
Yine Hayrettin, Küçükçekmece’deki tesislerle ilgili görüşünü açıkladı. Hemen haber vereyim 
size, buradaki tesislerle ilgili olarak yıkım kararı vardır. Bu bize tebliğ edildi. Tebliğ edilir 
edilmez, iptali için dava açtık ve bu davayı da yıkımla görevlendirilen kaymakama götürdük, 
verdik. Kaymakam da şimdiki hâlde, elimde bu karar var deyip icraata geçmiyor. Onu şikâyet 
eden, devamlı şikâyet eden, Küçükçekmece’deki bir vatandaş var. Israrla şikâyet ediyor ve 
peşimizden geliyor.  
Şimdi yine burada, Sportif A.Ş.’nin belli konularda, özellikle hesapları konusunda bilgi 
verilmesini istediler. Bu bilgiyi veremeyiz, çünkü halka açık bir anonim şirkettir. Halka açık bir 
anonim şirketin genel kurulunun dışında bir bilgi verir isek, bu SPK mevzuatına göre suçtur. 
Ve Ankara’ya gittiğimiz zaman, arkadaşlarla beraber, SPK Başkanı ile görüştük. Bize şunu 
söyledi. “Sizden rica ediyorum, Sportif A.Ş. ile ilgili başka yerlerde görüş açıklamayın.” dedi. 
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Bu nedenledir ki, orada da istediğiniz yerine getirilemeyecek, Hayrettin Kozak. Kusura 
bakmayın.  
Ahmet Özdoğan ise, Malî Kongreyi iki günde yapalım, dedi. 2 günde yapılması acaba tüzüğe 
uygun düşer mi, düşmez mi? O bir kenara, acaba biz Galatasaraylılar iki gün bir toplantıya 
katılmaya hazır mıyız, değil miyiz? Onu da ayrıca düşünmemiz gerekecek. Eğer Malî Kuruldan 
hemen sonra seçim yapılacak ise belki bu iki gün de olabilir. Ancak bizim tüzüğümüz, Malî 
Genel Kuruldan belli bir süre sonra yapılmasını öngörmüştür. Mart ayında Malî Genel Kurul 
ve Mayısın ikinci haftasında da Seçim Genel Kurulunun yapılmasını öngörmüştür. Bunu 
yaparken de içinde kuşkusuz bir gerçek var.  
Havuz ihalesinden çıkmamızı isteyenler de var. Havuz ihalesinden çıkmaya kalkıştığımız vakit 
-ki çok cazip geliyor- bizi ligden bile atabilir. Onun için, tek başınıza bunu yapamazsınız. Belli 
bir gücünüz varsa, yani oy potansiyeliniz varsa kulüpler arasında, onunla beraber bir karar 
alıp bu yola gidersiniz. Ama Türkiye’de, özellikle 3 veya 4 kulüpten fazlası küçük kulüp olarak 
değerlendirilmektedir ve bizlerle hiçbir zaman bir araya gelmek istememektedir.  
Taner Aşkın ile çok eskiye dayanan dostluğumuz vardır. Ve burada bize, bu toplantıda, ikili 
ibrayı düşünün, düşünün, düşünün dedi. İkili ibrayı ben düşünmeyeceğim, siz düşüneceksiniz. 
Ben madde olarak bunu sadece ibra olarak yazarım, siz yöntemine karar verirsiniz. Şimdi 
bakın, yöntemlerini söyleyeyim. Bir ibra olabilir, iki ibra olabilir, ama benim düşündüğüm ve 
hukukta da bunu yapmak mümkün, bütün Yönetim Kurulu üyelerinin teker teker ibrası söz 
konusudur. Ooo, olmaz. Eğer yapmak istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Bunun ikisinin bir 
arada yapılması kısa olsun diye, böyle bir yöntem vardır. Herhangi bir işin yapılışında bir 
Yönetim Kurulu üyesinin kusuru varsa, teker teker ibrada bunu ortaya çıkartabilirsiniz. Buna 
ben karışamam, buna Genel Kurul karışacaktır. Bu, gündem değiştirecek bir teklif olmadığı 
için, istediğiniz zaman verebilirsiniz. Yani % 10’luk bir imzanın -toplantı nisabına- aranmasına 
da gerek yoktur, kendi düşünceme göre. Bugüne kadar böyle bir durum hasıl olmadı. Olursa, 
yapılır. Ama bu sadece bir fikir. Sizlerden bekliyorum ne olacağını.  
Şimdi Sevgili Semih...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, lütfen sessiz olalım.  

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat  
Sevgili Semih dedi ki, işte biz öyle bir karar alalım ki, biz şimdi şampiyon olmayalım. Ama 
daha sonra dedi ki, biz şimdi şampiyon olmayalım, daha sonraki takip edeceğimiz yolu 
çizelim, 4-5 yıl sonra da amacımıza ulaşabiliriz. Bunu söylediniz, değil mi? Tamam, yani ben 
mot à mot söylersem senden kopya almış olurum. Tamam. Şunu söyleyeyim ben. Her şeyden 
önce, bir spor kulübünün bütün üyeleri, bir spor kulübünün taraftarları sadece ve sadece 
galibiyeti düşünür. Sadece ve sadece buradan çıkmayı düşünür. Eğer spor kulübünde başarıyı 
sahada alırsanız, bunu da paraya dönüştürebilirsiniz. Bunu alamazsanız, daha da dibe 
gidersiniz. Onun için, biz şampiyonluktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yarışıyoruz, yarışacağız. 
Rekabet de güzel bir şey. Ama oluruz veya olmayız. Bu iki sırat köprüsü gibi bir yoldur ve 
burada başarılı gitmek istiyoruz. Yoksa bizlerin mevcudiyetinin nedeni olmaz.  
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Zaimoğlu, teşekkür ederim. Kızıl Yıldız maçına gitmem benim görevimdi. Bir başkan olarak, 
bu görevi yerine getirdim. Bu maçtan önce de aşağı yukarı 1.5 ay diplomatik bir çalışma 
yapılmıştır. Mektuplar gidip gelmiştir. Bakanlar gidip gelmiştir, görüşülmüştür. Ve ondan 
sonra, bir plan dahilinde bu ziyaret gerçekleştirilmiştir. Orada da çok başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum.  
Ahmet Şenkal konuşmasında dedi ki, biz dün toplantıya gittik, toplantıya benim arkadaşlarım 
da gitti. Toplantıda, işte çok büyük skandallar var. Ama isim vermedi.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Suistimaller.  

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 
Skandal, suistimal, aynı şey. Bunu kim yaptı? Bir. İletişimde bir yanlışlık var. İki. Oyuncu 
alımında bir yanlışlık var. 3 tane isim saydı. Bunun için, evvela o kişinin adı sonradan verildi. 
Ben onu çağıracağım ve konuşacağım. Bu, hepimizin tanıdığı Tunç Üner. Onu tanırım. Hatta 
Tunç’un ağabeyi de benim devre arkadaşımdı. Evet, devre arkadaşımdır. Oktay, kendisi de 
basketbol hakemiydi. Onu da çok iyi tanırım ve çok severim. Ama Tunç’u çağıracağım, bana 
açıkça söylesin. Bu yetkililer hakkında ne yapabileceğimizi orada görüşeceğiz. Eğer elle 
tutulur bir delil var ise bunu değerlendiririz.  
Erdal Gürsel de basketboldan söz etti. Biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz, ben de biliyorum, 
basketbolda bir olay yaşandı. Nedir bu olay? Bir basketbol antrenörü, 19 yaşındaki bir çocuğa 
tokat atmış. Bir. Bu çocuk, iş bizim Yönetim Kuruluna gelmeden önce, kalkmış babasını almış, 
daha doğrusu, babası çocuğunu almış, Hürriyet gazetesine gitmiş. Ve bu, Salı günü yapmış 
olduğumuz toplantıda Can Topsakal tarafından bize iletildi. Ebru, o sırada yine bilgisayarı 
açıktı, hemen içine girdi, “Ooo, Hürriyet gazetesinde yayınlanmış.” dedi. Yani Pazartesi 
akşamı saat 7’de bu haber çıkmış. Arkasından, Basketbol Federasyonuna şikâyette 
bulunulmuş. Artık bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben hep söylerim, bir üniversite 
öğrencisinin, 19 yaşına gelmiş bir genç oyuncunun, basketbolcunun velisi olmaz. O çocuğun, 
gazeteye gitmeden evvel, Federasyona gitmeden evvel bize gelmesi lazımdı. Demek ki bizi, 
kulüp yönetimini kaale almıyor, ben istediğimi yaparım, diyor. Ki, hemen ertesi günü, 
antrenörümüz savunma vermek için Basketbol Federasyonuna gitti. Artık yapılacak hiçbir şey 
yok, bekliyoruz. Ama buna rağmen, koçu da çağırdım, Cumartesi sabahı beraber oldum ve 
olayı bana anlattı. Olaya baktığınız vakit, bu anlatış... Ötekinin anlatışını dinlemedim, çünkü 
gelmedi. Koçumuzun anlattığını duyduğum vakit, bu genç çocuğun müsabaka sırasında, 
oyuna girdikten sonra kendisine bir kasılma geldiğini, topu tutamadığını, dripling 
yapamadığını ve hemen oyundan çıkarttığını ve ara olduğu zaman da soyunma odasına 
gittiğinde, “Oğlum, kendine gel! Niçin böyle takallüs ediyorsun?” diye sorduğunu, sonra da 
uyandırabilmek için bir tokat attığını söyledi. Aranızda spor yapanlar bilir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, sessiz olalım. Fikirlerinizi kendinize saklayınız, Başkan konuşuyor.  
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Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 
Şimdi bakın, böyle bir genç oyuncu kalkıp şikâyet edip kendi başına hareket ediyorsa, 
yönetim olarak benim hiçbir şey yapmamam lazım. Çünkü o şikâyetini etmiş, soruşturma 
başlamış. Soruşturmanın sonucunu bekleriz. Ben şahsen, Duygun olarak, Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en iyi koçlarından olan ve özellikle İtalya’da Avrupa şampiyonluğunu kazanmış bir 
koçu 50 bin lira, 30 bin lira gibi cezalarla cezalandıramam. Ben gidiyorum, yeni gelen yönetim 
cezalandırsın. Ben yapmam, yaparsanız da yine bu kürsüde bunun yapılmaması gerektiği 
konusunda görüşlerimi açıklarım.  
Bunun dışında, yine sizlere söylemek istediğim başka olaylar da oldu. Televizyonda, Kanal 
360’ta dün geceki programı sonuna kadar dinledim ve uykusuz da kaldım. Hiç ona cevap 
vermek istemiyordum, ama sizden talep gelince, iletişimsizlik filan olsun istemedim. Zaten bu 
programın amacı Galatasaray’a vurmak. O kadar açık. Niye ben gidip de bunlarla muhatap 
olup, onların reytingini daha artırayım? Söylesinler. Ama ben size söyleyeyim, sizin bilmeniz 
gerekir. İki tane konu işlendi orada, hem de hakaretamiz sözlerle. Yani buna esasında 
RTÜK’ün müsaade etmemesi lazım.  
Bu sözleri sarf eden kişi, evvela Derya Taşdelenler diye bizim eski bir yöneticiden söz etti. 
Efendim, bu eski yönetici ile röportaj da yapılmış, onu da arkada gösterdi. Galatasaray Spor 
Kulübü’ne giremiyormuş. Çekleri karşılıksız çıkmış, şimdi insan içine çıkamıyormuş. Bir. Bu 
adam eski bir yönetici. Özhan Canaydın yönetiminde Yönetim Kurulunda çalışmış, görevi de 
mağazacılıkla ilgilenmek. Mağazacılıkla ilgilenmeye başlayınca, bunu çok sevmiş, fakat 
Yönetim Kurulu üyesi olduğu zaman mağazacılığa çalışamayacağını anlamış ve oğlunun adına 
şirketler kurmuş. Ve buradan hem üretici, hem mağazacı ve de markayı kullanan kişi olarak 
ortaya çıkmış. Ve Galatasaray yönetimi bu arkadaşımızı hep desteklemiş. Açtığı bir mağaza 
Trakya kısmında, öteki ise, Olivium diye bir yer varmış, AVM, öteki de şeyde, Beylikdüzü’nde. 
Fakat herhâlde işlerini iyi yapamamış, bize vermiş olduğu çekleri ödememiş. Böyle bir karışık 
şey. Ve şirketlerini, mağazalarını kapatmış. Üretici ya, tutmuş 600 bin liralık bir üretim yapmış 
ve bu üretimi yüksek fiyattan Galatasaray’a satmak, karşılığında da cari hesapta hesaplaşmak 
istemiş. Bunu yaparken de, bu üretim konusunda herhangi bir talepte bulunmayan 
Galatasaray Mağazacılık’a bunları zorla alması için zorlama yapmış. Mağazacılık, fiyatlara 
bakmış, fahiş; mala bakmış, malda da o kadar iş yok. Almayız biz bunu, demişler. Almayınca, 
vay efendim, sen niye almıyorsuna gelmiş iş ve 2014’ün Haziran ayında, eğer yanılmıyorsam, 
o zaman Mağazacılık’ta sorumlu olan bir yöneticiyi, ama seçilmiş değil, istihdam edilen bir 
kimseyi tehdit etmiş. Seni vururum, öldürürüm diye tehdit etmiş. Bu tehdit üzerine, şimdi o 
çalışan yok. Stada bir ay süreyle girmemiş. Daha sonra, bugün stada geliyor, elini kolunu 
sallaya sallaya giriyor. Hakkında bir disiplin cezası da verilmemiş. Bütün söyledikleri de 
külliyen yalan, çünkü Galatasaray Mağazacılık A.Ş.’nin elinde çekleri duruyor. Yönetim, bu 
adamın çeklerini icraya konmamış. Yani arkası yazdırılan çekler, Galatasaray Spor Kulübü 
tarafından yapılmamış. Orada gösterilen çek, hani diyor ya, benim ticari itibarım gitti, şu 
oldu, bu oldu. Başkalarına vermiş olduğu çekleri ödeyememiş, o yüzden de ticari itibarı 
zedelenmiş.  
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Şimdi burada Galatasaray Spor Kulübü’nün ne kusuru var? Kusuru var. Niye o çekleri 
zamanında icraya koymadı? İşte başımıza ne geliyorsa biraz da ondan geliyor. Galatasaray 
adına bu çekler icraya verilmemiş. Efendim? Hayır, biz koyacağız. Ben bu sabah buna muttali 
oldum. Seyrettim, çok sinirlendim ve bu sabah buna muttali oldum. Bu akşam yine arkası 
yarın var. Bu akşam çıkacakmış. Ekranda bire bir o Galatasaray’ı seven de beraber gelip 
görüşeceklermiş. Zararı yok, ama mide bulandırıyor.  
Öteki olay ise Soma olayı. Bu Soma olayı, dün akşam yine ağızlarda sakız oldu epeyce. Ve 
yine, “Galatasaray’ın parası mı yok, vermiyor.”, ikide bir de bunu söylüyor. Esasında Soma 
için, biliyorsunuz, iki maç, üç maç oynandı. Bu 3 maçın birisi Türkiye şampiyonasıyla ilgiliydi. 
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan bir maçtı ve hasılatının Soma’ya verileceği 
söylenmişti. Verilmemiş. Federasyon sadece, ben oraya bir spor akademisi yapacağım, 
demiş. Spor akademisi yapmaya başlamışlar. İkincisi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Chelsea 
kulüplerinin Fenerbahçe’nin stadında yapmış oldukları yarım devrelik gösteri maçları. 
Buradan da bir şey gitmemiş. Ancak Fenerbahçeli dostlarımız demiş ki, biz bir vakıf kurduk, 
bu parayı vakfa vereceğiz ve vakıf da oradaki öğrencilere burs verecek. Bu da böyle kalmış.  
Gelelim bizimkine. Biz 6 Ağustos 2014’te maç oynamışız. Aramızda Atletico Madrid’le yapılan 
bir anlaşma var. Bu anlaşma yürürlüğe girmiş ve maç oynanmış. Resmî olarak 22 bin seyirci 
var Atatürk Stadı’nda, İzmir’de. Fakat maçın 10. dakikasından sonra kapılar açılmış, içeriye 
biletsiz seyirciler gelmiş. Tabii anlaşmaya göre, seyirci başına gelen hasılatı düşünüyor 
Atletico Madrid ve ben bu işten şu kadar para isterim, diyor. Size rakamları da söyleyeyim. 
Elimdeki rakamlara göre, Atletico Madrid aşağı yukarı 159 bin euro talep ediyor. Bizim 
yapmış olduğumuz hesaba göre, her iki takımın da ayrı ayrı 206 bin euro vermesi gerekiyor. 
Burada bir ihtilaf çıkmış. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamaya göre, -ki bizim diyorum, ben 
orada değildim- bu hesaplamaya göre, aşağı yukarı 106 bin euro bize düşen hasılat, masraflar 
çıktıktan sonra. Ve bu böyle kalmış.  
Ancak bilmeniz için söylüyorum. Bu sözleşmeden Galatasaray Spor Kulübü Yönetim 
Kurulunun haberi yok, çünkü Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu bu sözleşmeyi imza 
etmemiş. Hani var ya, profesyonelleşiyoruz filan, iki tane profesyonel imzalamış. Bu iki kişi 
yürütmüş çalışmaları. Yanlış anlamayın lütfen, bu çalışmaları yerine getirmiş. İşte uçakla 
İzmir’e gidilmiş, ondan sonra Çeşme’ye helikopterlerle gidilmiş vs... Bunun masrafları 
çıktıktan sonra elde kalan miktar 106 bin euro. Üçle çarparsanız, işte 300 bin lira kadar bir 
para. Ama bu hesaplaşılmadığı için ortada böyle açık kalmış. Dün akşam ben bunu 
öğreniyorum, hemen araştırma yaptırıyorum arkadaşlarıma ve bana cevaplar bu sabah geldi. 
Bu bilgiye ben de dün akşamki televizyon programından sonra muttali oldum. Evet, devam 
edecek. Belki bu söylediklerimi de yazarlar, çünkü ne söylersem olay oluyor. Bu da herhâlde 
olur.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Olay olmadan yazsınlar efendim.  
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Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 
Parayı herhâlde bulacağız bir yerden ve ödeyeceğiz bunu. Lamı, şamı yok, bunu biz 
ödeyeceğiz. Ya buluruz, merak etmeyin. O kadar bir miktar Galatasaray için önemli değildir, 
onu buluruz diye düşünüyorum.  
Biraz daha size bilgi vermek istiyorum. Yine gayrimenkuller içinde, Hayri bahsetti, Binicilik 
Tesisleri, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin karşısındaki arazi, bu sene onun süresi bitmişti. 
Fakat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu sürenin 3 yıl daha uzatılmasına karar verdi. Orada 
da bu işleri görüyoruz.  
Ancak beni rahatsız eden, vahim olan olaylar var. Biz kendimize ait olan paraları takip 
edemiyoruz. Hiçbirini alamıyoruz, sebebi bilemiyorum. Söz gelimi, Kalamış’tan bahsettiniz. 
Kalamış’tan daha da çok söz geleceğini düşünüyordum, çünkü elime 72 imzalı bir dosya 
verdiler. Buradaki, Kalamış’taki işletmeci, 28 Mayıs 2014’ten 30 Ocak 2015’e kadar 5 para 
vermemiş. Niye vermedi? İhtar çektik, “Aramızda sözleşme yok ki.” diye cevap verdi. 
Hepinizin Galatasaray’ı çok sevdiğini biliyorum. Ama böyle lakayt bir şekilde, lagar, 
Galatasaray’ın gelirlerinin bırakılmasına tahammül edemiyorum. O zaman da sinirleniyorum. 
İhtarname çektikten sonra, 163 bin lira bir para getirdi, yatırdı. Neyin parası, dedik. E dedi, 
biz tapiyiz. Ne tapisisiniz? Biz yemek verdik, sporculara yemek verdik, yüzme takımına yemek 
verdik... Şimdi bakıyorum, su topu ve öyle ayarlanmış ki, şu ay 2.800 lira, şu ay 13 bin lira, şu 
ay 24 bin lira. Ayarlanmış, ayarlanmış, ayarlanmış, kira ile eşit duruma getirilmiş.  
O idareciler nerede? Hani var ya, yönetici, uyuyor musun, ancak bunu onunla 
açıklayabiliyorum. Bu Soma olayındaki gibi, imzası dördüncü dereceden olan iki kişi, 
profesyonel diyorlar onlara, onlar imza atmış ve bu olay meydana gelmiş. Onların imza etme 
yetkisi yok. Ve bu konuda da Yönetim Kurulunun karar vermesi lazım. 5 kuruşluk bir satın 
alma yapsak, 5 kuruşluk bir mal devretsek, Yönetim Kurulu kararı alıyoruz, çünkü biz 
derneğiz. Hayır, görev başında değil, ikisi de bırakıp gitti. Bizim gelmemizle beraber ikisi de 
kalkıp gitti. Ama sorun bizim elimize geldi. İşte onlara bu para dolayısıyla bir dava açmayı 
düşünüyorum. Ben zaten açarım davayı, benden sonra gelen, kim gelirse gelsin, takip eder, 
takip etmek de zorundadır. Bu tabiri hep kullanıyorum, yine kullanacağım müsaadenizle. Pek 
zevkli bir şey değil bunu söylemek. Galatasaray’ın malı deniz, yemeyen domuz, düşüncesiyle 
hareket etmişler.  
Peki, bundan sonra sorularınız olursa cevap vereyim. Yoksa, Ada için de Koçarslan’a Ada’da 
inşaat yapıp yıkım kararı alındığı ve bu nedenle de akti ihlal ettiği gerekçesiyle yeni bir dava 
açtık. Dava Ocak ayında açılmıştı. Numarası 2015/18’dir. 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 
derdersttir. Süre istemiştir. Öyle şey var, süre uzatımı istemiştir. O süre uzatımı ona 
tanınmıştır. Mart ayında, Martın ilk haftasında da bu süre doluyor. Bakalım ne cevap 
verecek?  
Yerime gitmeden bu hisse satımına geçeyim mi?  

 
Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Değerli Arkadaşlar,  
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Sayın Başkandan, kısa olmak kaydıyla sormak istediğiniz bir şey varsa... Görüyorum elinizi, 
onun için şey yapıyorum. Sayın Hayrettin Kozak ile Sayın Mehmet Bilen, bir de Ayhan 
Özmızrak. Arkadaki şahsı göremiyorum. Enis Buldanlıoğlu. Arkadaşlar, ya bitirelim, çünkü 
önemli bir konu. Söz hakkınız baki kalmak kaydıyla, lütfen... Peki efendim. Sayın Başkan iki 
arkadaşımızın sualini almamızı istiyor. Sayın Hayrettin Kozak, lütfen çok kısa.  

Hayrettin Kozak 
Bu vesileyle, iki kelime ile, benim hakkımda laf eden Sami Çölgeçen’e cevabımı da ilk Divan 
toplantısında vereceğim.  
Sayın Başkan, ben sizden iki bilgi rica ettim. Birisi Sportif A.Ş.’nin 31 Mayıs itibarıyla, yani 
müstakbel dönem sonu itibarıyla, elinizdeki nakit akış tablolarını, final rakamını rica ettim. 
Bunu soran kişi ve kişiler Galatasaray camiasının Divan Kurulu üyeleri, Galatasaray camiasının 
Genel Kurulu, yani söz konusu şirketin büyük hissedarı. Bu sokaktaki herhangi bir kimseye 
bilgi vermek değil diye, verdiğiniz şeye itiraz ediyorum. Yani bu SPK, Divan Kurulunda, bu 
dediğim şekilde bilginin açıklanmasına bir şey demez diyorum ben. Haddimi mazur görün.  
İki, ayrıca ben size Galatasaray Spor Kulübü’nün, yani derneğinin de 25 Mayıs itibarıyla, 
elinizde mutlaka olması gereken çalışmalardan, rakamını istedim. Onu hiç söylemediniz, 
değinmediniz. Onu rica ediyorum ben. Galatasaray Spor Kulübü’nün özellikle.  
Galatasaray Kalamış Tesisleri’ne değindiniz. O ifade ettiğiniz, 75 imzalı önergenin başrol 
oyuncusu benim. Söylediğiniz Kalamış Tesisleri’nde, bizim aşağı yukarı ömrümüz geçti. Orada 
da o 75 imzaya bakmayın. O 75 imza 575 de olurdu. Son günde, acil olarak toplanmış bir 
imzadır. Bu çocuklar, bu şekilde sahtekâr, onun bunun, yok su topunun şeyini size fatura 
edip, kendi borcunu yok gösterip, yapacak çocuklar değildir. Bu bir mahsup işlemidir. 
Yıllardan beri böyle sürmektedir. Kalan bakiyeyi ödemek için de, onların borçlarıdır o. 
Nitekim geçen sene geçirdikleri çok krizli bir mevsim dolayısıyla sıkıntı içindeydiler. Parayı bir 
araya getiremediler. Bu parayı kredi alarak ödemişlerdir. Onu da bilmenizi isterim.  
İkincisi, kiraya itiraz ihtiyacı olsaydı, sizin kira faturanız da yok orada. Sizin orada reklam 
faturanız var. Bunu size söylememişlerdir. Kira diye bir şey de talep edemezsiniz, ona göre. 
Öyle bir şey iddiası yok. Ben söylüyorum. Ona rağmen bu para ödenmiştir. Şu anda sıfır borcu 
vardır. Size söylenen, işte su topçular yemek yemiş, öyle bir tavır içinde... Tabii size böyle 
anlatılmış, anlıyorum. Öyle bir sürü şişirme fatura diyorsunuz, yapmayın. Yapmayın. Yani 
kendileri de burada. Ben mecbur kaldım çıkmaya. Alın karşınıza, bir kere konuşun bu 
insanlarla. Onca insana hizmet veriyorlar. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu yıllarca emanet ettik 
bu çocuklara. Rica ediyorum, biraz daha toleranslı olmanızı, lütfen.  
Son bir şey, ama bu cevap değil. Onu öbür sefer söyleyelim. Başkanım, bir cümle onu da 
söyleyeyim. “Galatasaraylıyım demek kolay. Divan kurullarında konuşanların 
Galatasaraylılıklarını bir kez daha ölçeceğim. Bunlardan tık olmaz. Başarılı olamazsak, 
Divanda ve Genel Kurulda konuşanlar gerçek Galatasaraylı değil.” buyuruyorsunuz. 
Galatasaray Televizyonu’nda bütün camiaya söylüyorsunuz. Ertesi gün de, bütün 
gazetelerde, istisnasız bu sözleriniz yayınlanıyor. Burada kimin gevezelik ettiğini herkes bilir, 
Sami Çölgeçen’in bildiği gibi. Bunun da muhatabı benim. Benim Galatasaraylılığımı ben 
kimseye sorgulatmam, Başkan olsanız da. Beni affedin, siz benim ağabeyimsiniz. Ömrünüzün 
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sonuna kadar ağabeyim kalacaksınız. Başkan olmanız, benim Galatasaraylılığımı inkar etmeye 
müsaade etmez. Asla kabul etmiyorum bunu. Rica ediyorum Başkan, bu sözlerinizi kamuya 
söylerken biraz daha dikkatli olun. Yani korkunç bir üzüntü olmuştur benim için, bunu da 
ifade edeyim. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet efendim. Çabuk tarafından Mehmet, koşarak. Sıradaki konuşmacı da lütfen öne doğru 
gelsin.  

Mehmet Bilen  
Sayın Divan Başkanım,  
Sayın Başkanımızın bir kere şahsen büyüğü olarak, tokat konusundaki açıklamaları, açıkçası 
hem bir sporcu olarak, hem bir kulüp üyesi olarak, hiç beni tatmin etmedi. Onu açıklıkla 
söyleyeyim. Yani çok böyle geçiştirici, yüzeysel, yani hiçbir etik bulamadım. Bir kere onu 
açıkça söyleyeyim. İkincisi, Kalamış’ta biz de görev yaptık. İnşallah bizi kastetmiyorsunuz. İki 
kişi, su topunda diye, kimdir? Böyle bulanık suda balık avlamayalım. Bu iki isim kimdir? Yok 
restoranta imza atmış... Biz de orada zamanında görev yaptık, kimse bilelim. Net olalım 
bunlarda. Diğer konulardaki görüşlerimi de Mart ayında belirteceğim. Saygılarımı 
sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
Evet, Ayhan Bey, buyurun.  

Ayhan Özmızrak 
Hepinize saygılar sunarım. Şimdi herhâlde duyduklarımı tam anlayamadım. Onun için, Sayın 
Başkandan böyle diyalog gibi bir açıklama rica ediyorum. Şimdi, Riva’daki ruhsatlarımızın 
süresi doldu. Dolanları yeniden para yatırsak o da heder olacak, yatırmadık. Böylelikle o 
ruhsatlar ölmüş durumda. Tamam mı Başkan? Hah, o zaman Başkan söyledi. Ne oluyor, bir 
anlayayım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Başkan geldiğinde, onun cevabını verecek efendim, biraz sonra hisselerle ilgili.  

Ayhan Özmızrak 
Hayır, kendisi söyledi. “Yeniden yatıracaktık. Belediye, ‘Yeniden uzatmanıza gerek yok. 
Uzatacaksınız, yine aynı şey olacak.’ dedi, biz de yatırmadık.” dediniz. Yatırmayınca ruhsat 
uzamadı. Tamam mı? Peki. Şunu söylemek istiyorum. Peki, ben söyleyeceğimi söyleyeyim 
Başkan, siz çıktığınızda düzeltmeyi yaparsınız. Peki, ben söyleyeceğimi anladığım şekilde 
söyleyeyim. Siz benim hatamı düzeltirsiniz. İnşallah hatalı anlamışımdır, göbek atarım, 
oturduğum yerden. Şimdi bu ruhsatlar da düştüğü takdirde, yeniden ruhsat alma imkânı var. 
Ama belediyenin alacağı veyahut da hükümetin alacağı bir kararla, oranın yeşil sahaya 
dönüşme imkânı da var. Var mı, yok mu? O, o hâle geldikten sonra, orada yeniden 250 tane 
villalık ruhsat alabilir misiniz? Artık elinizde ruhsat yok. Orası boş bir tarla. Belediye encümeni 
kararı veya başka bir karar bilemiyorum, daha üst bir yerden, orası yeniden iskân edilemez 
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hâle gelir, yeşil alan olarak kalırsa, o zaman bizim şimdiki 250 milyon dolar, 500 milyon dolar 
dediğimiz yer kaç lira olacak? Böyle bir kumarı mı oynuyoruz? Bunu net anlayamadığım için 
bu kumarın cevabını rica ediyorum. Bu bir. 
İkincisi, ibra konusunu ben açmadım, siz açtınız. Gazetelerde, sizin yazdığınız bir mektup var, 
eski yönetime, gelin kendinizi savunun, ayrı ibra olacaksınız, diye. Aralıktaki Olağanüstü 
Genel Kurulda da aynı şeyi söylediniz. 1Ben 10 aylık yükü, 2 aylık yönetimimle niye çekeyim? 
Ben de ayrı ayrı ibra istiyorum.” dediniz. Hadi diyelim ki, bütün bunlardan sonra, orada siz, 
dilekçe verin de ayrı ibraya gidelim, diyorsunuz. Bu karpuz değil ki, keseceksin. Ben o gün 
önüme, bağımsız denetim kurullarından geçmiş ayrı ayrı raporlar istiyorum. Ekim ayı 
sonunda bağımsız denetim kurulundan geçmiş raporu görmek istiyorum. Aralık sonu değil. 
Aralık sonunu da istiyorum, Ekim sonunu da istiyorum ki, ben tarafsız bir şekilde karar 
verebileyim. Tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde göreyim, ibra edeyim veya etmeyeyim. 
Aynı şekilde, Denetim Kurulu için de, -altını da çiziyorum, üstünü de çiziyorum, yanına da 
yıldız koyuyorum- Denetim Kurulu için de, -bizim seçtiğimiz Denetim Kurulu, o bağımsız 
denetçiden bahsetmiyorum- onların da ayrı ayrı Ocak-Ekim ve Kasım-Aralık olarak ayrı ayrı 
ibraya sunulmasını istiyorum. Ha, ben bunları istiyorum. Yapmazsınız, tek ibrayla gidersiniz, 
tek ibranın sonuçlarına da hep beraber katlanırız. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet, son sual sormak isteyen nerede efendim?  

Enis Buldanlıoğlu  
Değerli Galatasaraylılar,  
Ben uzun zamandan beri kamuoyunu meşgul eden bir soruyu sormak istiyordum Yönetim 
Kurulumuza. Maalesef galiba kaybolan 150 bin adet forma ile ilgili bir sıkıntı var. Bu bütün 
Galatasaraylılar arasında, Türkiye’de, kamuoyunda tartışılıyor. Biz bunun sonuçlarını merak 
ediyoruz. Yönetim Kurulumuz bu konuyla ilgili bir soruşturma açtı mı? Kişiler bulundu mu? 
Nedir bunun sonucu, öğrenmek istiyorum.  
İkinci konu ise, biliyorsunuz, Bülent Tulun Beyefendi’nin eski Başkanımız Adnan Polat’a 
yazmış olduğu bir mektup vardı. Bu mektup Galatasaray camiasını ve eski Başkanımızı 
maalesef çok kötü durumda bıraktı ve Başkanımız bu yüzden adliyeye gitmek zorunda kaldı. 
Bu çok üzücü bir durumdu. Ben burada Bülent Tulun Bey’e sormak istiyorum. Kişisel 
bilgisayarında yazmış olduğu bu mektup, Fenerbahçeli bir muhabire, spor muhabirine nasıl 
gitti acaba? Lütfen onun bana cevabını bir şekilde versin. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet Sayın Başkan, diğer maddeye geçeceğim. Ancak diğer maddeye geçmeden önce bu kısa 
suallere cevap verirseniz daha sağlıklı olur. Efendim, dördüncü maddemiz, Galatasaray 
Sportif A.Ş. hisse senetleriyle ilgili Yönetim Kurulu tarafından bilgi sunulması ve görüşülmesi.  

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 
Değerli Galatasaraylılar,  
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Konuşmam çok etkili mi olmuş? Sizi çok mu kızdırmış? Emin olun, sizi kızdırmak amacıyla 
konuşmadım. Ben gerçekleri söylemek istedim. Benim elime 72 imzalı bir dilekçe geldi mi? 
Geldi. Hatta bir dosya içinde geldi. Peki, buranın kirasından hadi vazgeçtik. Elektriğini, suyunu 
da ödememiş. Bir dakika, bir dakika, siz konuşurken ben dinledim sizi. Ne 
heyecanlanıyorsun? Karşılıklı konuşuyoruz. Elektriğini, suyunu da ödememiş. Onu da biz 
ödemişiz, yani kulüp ödemiş. Bu adamın, Galatasaray’dan bu kadar istifade eden bir adamın 
niye arkasında duruyorsunuz ki? Yani eski olmuş, herkes eski oluyor. Ben kendi evimde değil 
iken, 11 sene kirada oturdum. Hak mı isteyecektim, ben 11 senedir oturuyorum diye, artık 
kira vermeyeceğim diye? Bu oyunun kuralları bu. Hava kötü oldu, iyi oldu, bu bir risk. Bunu 
karşılamak zorunda. Bunu söylemek istedim.  
İki, şimdi bakın, söyledim ama iyi anlatamamışım herhâlde. Soma olayından haberim yoktu. 
Soma olayının yükü benim sırtıma bindi. Ben onu temizlemek zorundayım, çünkü Galatasaray 
var. Özellikle Soma gibi bütün Türk kamuoyunun yüreğini sızlatan bir olay için Galatasaray’ı 
harcatmam. Bunun böyle bilinmesini isterim. Bu da, görüyorum ki, bizden önceki yönetimin 
eksikliklerinden birisi. Yüzümü mü kapatıyor? Peki. Bakın, ondan topu ben teslim alıyorum. 
Ama oylanacağı zaman, sen bu işi yaptın, demiyor kimse. Yapmasan bile, yaptın oluyorsun. 
Üstelik de 6 Ağustosta oynanmış bir maçın geliri. Ben de kısa bir süre sonra ayrıldım zaten, 
diyor. Ayrıldığı tarih 31 Ekim. Ağustos, Eylül, Ekim, 3 ay. 3 ayda ödenemiyorsa bu, ondan 
sonra gelen Başkana ve Yönetim Kuruluna bu yük yüklenemez. Bunu söylemek istiyorum.  
Efendim, o da size kalmış bir şey. Gelirsiniz, Genel Kurulda teklifinizi yaparsınız o konu 
görüşülmeye başlandığı zaman, oylarsınız. Beni de hiç tehdit etmeyin ha, yok seni de ibra 
etmeyiz filan diye. Etmezseniz etmezsiniz. Benim bir korkum yok ki. İşte şey yaparsın, teker 
teker ibra yaparsın. Ben bölmeyeceğim, siz yapacaksınız onu.  
O raporları zaten size verdik ve vereceğiz. 30 Ekimdeki raporu size verdik. Raporlar 3 ayda bir 
çıkıyor. Yılbaşında da çıkacak, onu da alıp vereceğiz. Mart ayında da çıkacak, onu da alıp 
vereceğiz. Sizden bir şey kaçırdığımız yok. Siz alıp bakarsınız, dersiniz ki, ayrı ibra olsun. Öteki 
der ki, hayır ayrı ibra olmasın, teker teker olsun. Öteki kalkar der ki, bireysel olarak olsun, 
bire bir olsun. Bunlar hepsi yöntemler. Bunlara siz karar vereceksiniz. Evet, size kalmış bir 
şey.  
Şimdi gelelim esas konumuza. Burada birtakım spekülasyonlar yapıldı. Hayır, A grubu 
hisseleri satamazsınız, bunları da satacaklar. Bir gün eve gidiyorum, radyoda böyle bir görüş 
var. Allah Allah! Bunu kim söyledi dedim. Halk arasında ve sizlerin de altın hisse dediğiniz 
konuyu niye satalım? Kim çıkarttı? Söylediklerimi not ediyorsunuz. Benim bu şekilde bir 
konuşmam oldu mu? Olmadı. Zaten olsa bile satamam, bunlar satılmaz. Ama bazı 
arkadaşlarımız prim yapmak için bu konuyu bu şekilde ortaya atıyorlar. Benim başkan olmaya 
filan hevesim yok. Ben zaten oldum. Benim öyle bir hevesim yok. Olmayanlar düşünsün.  
Hani biraz evvel Haznedaroğlu söyledi ya, Galatasaray’ı ayakta tutmak, yürütmek için sizden 
bu hisse senetlerini satın almanızı istiyoruz. Bunun birinci sebebi, bütün Genel Kurul 
üyelerimizin aktif olarak bu anonim şirketin faaliyetlerine katılmasını sağlamak için istiyoruz. 
Ve bunun karşılığında da para ver, demiyoruz. Bugün baktım, 19 lira 5 kuruş olmuş. Bundan 
evvel 18’di. 1 lira 5 kuruş artmış. Demek ki bir kıpırdamalar var. Biz sizin değerli bir varlığı 
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almanızı istiyoruz. Alacaksınız, beğenmeseniz ertesi gün götürüp satarsınız. Bunu almanız, 
Galatasaray camiasında hem anonim şirkette, hem kulüpte olaylara vakıf olmak ve söz sahibi 
olmak için. Birinci sebep budur. Ama ben almam diyorsunuz, o başka. Ben kalktım, Genel 
Kurul üyelerine tahsisli hisse satışını söyledim.  
Bunun dışında ikinci amacımız, böylece kulübün dernekten olan alacaklarını karşılamak ve 
UEFA finansal kriterlerine uygun bir hâle getirmek için bunu sizden istedik. Vermeyebilirsiniz. 
Zorlayamıyoruz kimseyi ki. Zorlamak da istemiyorum. İsterseniz verirsiniz, isterseniz 
vermezsiniz. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Galatasaray’ın gelirleri vardır, hem de 
çok geliri vardır. Ancak bu gelirler temlik edilmiştir. Geldiğimizden beri, şakır şakır borç 
ödedik. Bir kere de size yakınmadık. Borç ödedik, hatta arkadaşlarımız şahsi kefaletlerini 
kullandılar. Hatta arkadaşlarımız bu ihtiyaç miktarlarını kendi ceplerinden çıkartıp ödediler. 
Bize yardımcı olabilmek için bir kaynak yaratmak icap ediyor. Bu kaynağı da siz 
Galatasaraylılara vereceğimiz hisse senetleriyle toplayacağımız paradan karşılayacağız. Bu 
kadar büyük bir para da değil. 40 milyon lirayı hedefledik. Ama bu olmayabilir. Hani Hayri 
Kozak çok sinirlenmiş, bunlardan tık gelmez, diye dışında. Alın, 100 liralık alın, 5 liralık alın. 
Alın bakalım, girin bu işe, % 13 kadar var. Siz zaten biliyorsunuz, iki hisse alıp Sportif A.Ş.’nin 
Genel Kuruluna girmişsiniz. Ne soruyorsunuz bana? Ne kadar isterseniz alırsınız. Benim 
arzum budur. Ama hayır, sen zaten geçici olarak geldin, sen çek git, biz daha sonra bu işi 
düşünürüz de diyebilirsiniz. Tamamen serbestsiniz. İster alın, ister almayın. Ama 
Galatasaray’ı seviyorsanız alın. Üst tarafı size kalmış bir şeydir. Ne kadar isterseniz. 20 liralık, 
30 liralık, 100 liralık, 150 liralık, 5 milyonluk, 6 milyonluk, 10 milyonluk, ne isterseniz alınız.  
Bunu önleyebilmek için birtakım dedikodular da çıkartıldı, İnan Kıraç bütün bunları alacak ve 
Galatasaray’a hâkim olacak. % 13 ile neye hâkim oluyorsunuz hepsini alsa bile? Farz edin ki, 
hepsini aldı. İnan Kıraç’ın böyle bir teklifi dahi yok, düşüncesi dahi yok. Hâlbuki ben kapı kapı 
dolaşacaktım, gideceğim kapılardan bir tanesi İnan Kıraç’tı. Bu laflar üzerine İnan Kıraç almaz. 
Çok iyi bilirim kendisini, almaz. İşte bu lafı çıkartarak bunu önlemek istediler.  
Benim söylediğim bunlar. Bu olayda, sizleri problemlerle baş başa bırakıyorum. İsterseniz 
alırsınız, isterseniz almazsınız. Aldığınız zaman da, size bir değer veriyoruz, bu değeri gidip 
ertesi gün borsada satabilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız, sünnet düğünlerinde, evliliklerde, 
altın götüreceğinize, altın değerinde bir hisse senedi götürür verirsiniz. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet efendim, şimdi bu konuyla ilgili söz vereceğim. Söz talep eden Sayın Işın Çelebi var. 
Sayın Ahmet Özdoğan var. Başka kimse var mı efendim? Ve Taner Aşkın. Evet, Sayın Işın 
Çelebi, buyurun efendim.  

Işın Çelebi 
Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlarım,  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
Evet efendim, oturalım.  
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Işın Çelebi 
Bu konu Galatasaray için çok önemli ve tarihî bir konu. Çıkmak isteyen arkadaşlar varsa 
lütfen çıksın. Sonra bu konuyu ciddi biçimde konuşmamız gerekli. Bu böyle geçiştirilecek, 
kolay bir konu değil. Basit bir konu da değil.  
Önce şunu söyleyeyim. Eylül 2014’teki Divan toplantısında, Divan üyeleri eğer imtiyazlı A tipi 
hisselerin esas sözleşmedeki hükümlerine göre satış imkânını ortadan kaldırmak konusunda 
kararlı davranmasalardı, bugün o esas sözleşme hükümlerine göre, imtiyazlı A tipi hisseler 
satılabilir hâle gelecekti. Divan o konuda hassasiyet gösterdi ve Sportif A.Ş.’nin Genel 
Kurulunda o esas sözleşme değişikliği yapılmadı. Ben, başta Başkan olmak üzere Divan 
yönetimine ve bütün arkadaşlara bu anlamda teşekkür ediyorum. Elbette A tipi hisseler 
satılamaz.  
Ben oturdum, arkadaşlarımla beraber, Galatasaray’ın hisse değerlerinin Mayıs 2011’den beri 
nasıl değiştiğini size göstermeye çalıştım. Bunun metni burada. Arzu edenler, metin olarak da 
alabilir arkadaşlar. Bu hisseler, Galatasaray’ın ekonomik açıdan da ne kadar ciddi değer 
kaybettiğini gösteren bir grafik. İğne ile kuyu kazar gibi tek tek yaptığımız bir çalışma. 
Görüyorsunuz, ne noktadan, ne noktaya gelmiş. Ben şunu da söyleyeyim. Galatasaray 
platformlarında konuşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama Posta gazetesinde 
konuşmanın da yanlış olduğunu biliyorum. Bu konuda Posta gazetesinde konuşup birtakım 
iddialarda bulunmak çok kolay bir yol. Ben 28 yıllık Galatasaraylıyım. Benim babam, 
Galatasaray Lisesi’nde ilkokulu, ortaokulu, lisesinde okudu. Gerçek Galatasaraylı olanı ve 
olmayanı, hizmet etmiş, taş taş üstüne koymuş insanlarla ölçerim, biçerim. Kim taş taş 
üstüne koymuşsa, bana göre gerçek Galatasaraylı odur. Bu anlamda, gazetelerde 
konuşacaksınız, sonra gelip burada, ben Galatasaray platformu dışında konuşma yapmam 
demeyi kabul etmiyorum. O zaman, Posta gazetesinde de konuşmayacaktınız veya bu 
kürsüde özür dileyecektiniz.  
Şimdi bu grafikte, birinci grafikte, kısa vadeli borçların ne kadar arttığı ve kısa vadeli borçların 
sermaye satarak karşılanmak istendiği gösteriliyor. En kötü finansman yöntemi budur. 
Malınızı, varlığınızı satarak kısa vadeli borçlarınızı karşılamak istiyorsunuz. Galatasaray 
Aralıktan bu yana 63 milyon TL, 25 Ekimden sonra kısa vadeli borçlanmış. Tam bunu 
karşılayacak nitelikte bir hisse satışı öngörülüyor.  
İkinci grafikte, diğer kulüplerle karşılaştırması var. En acı olan yanı da bu. Kırmızı 
Galatasaray’ın, üstündeki Trabzon’un, diğerleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hisse senetlerinin 
gelişimi. Şimdi burada çok açık ve net konuşuyorum. Galatasaray’ın iyi yönetilmediğini o 
grafikte görüyorsunuz. Lafa bakılmaz, ainesi iştir kişinin lafı burada gözüküyor. Şimdi ben 
şöyle bir teklifte bulunuyorum. % 14 hisse satışı yapılacak. Galatasaray % 69’dan 55’e 
düşerken, ben bu hisseleri bu fiyatlarla satılmasını doğru bulmuyorum. Piyasaları çok iyi 
izlemeye çalışan bir insan olarak, benim önerim bu. Takdir üyelerin. Eğer satılacaksa, -ben 
alacağım hisse- sadece Galatasaray Spor Kulübü üyelerine tahsisli olarak satılsın. Kalanlar 
yine kulüpte kalsın, dışarıya satılmasın. Kalanların bir başka yere, blok olarak satışı 
yapılmasın. Burada onun da kararı alınsın. Ya satılmasın, satılıyorsa da, sadece tahsisli, 
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Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyelerine satılsın. Kalanlar da Galatasaray Kulübü’nde 
kalsın. Blok olarak satış olmasın.  
Bir başka bilgi vereceğim. Üçüncü tabloya geçeyim. Konuşmayı çok uzatmayacağım. Bakın, 
İstanbul Borsası yükselirken, 4 kulübün ortalaması daha yukarıda, Galatasaray’ın hisse 
değerleri daha aşağıda. Bu, Galatasaray’ın ne kadar kötü yönetildiğini gösteren bir başka 
gösterge, ekonomik açıdan. Rakamları kimse eğip bükemez. Rakamlar gerçeği söyler. Bu bize 
gerçeği söylüyor.  
Bir başka bilgi vereyim. Burada verilen bilgi yanlış. SPK demiş ki, halka açık şirketlerle ilgili 
bilgi veremezsiniz. Verirsiniz. Halka açık şirket olmasının mantığı, kamuyu aydınlatmak için. 
Zaten Kamuyu Aydınlatma Platformu bu mantıkla kurulmuş. Halka arz demek, kamuyu 
bilgilendirmek için olan bir işlem. SPK Başkanlığı’na telefon ettim ve bu bilgilerimi yeniden 
teyit aldım. Size verilen bilgiler yanlış. Burada, SPK’ya açık, halka açık şirketlerle ilgili her türlü 
bilgiyi edinme hakkına bu arkadaşlarım sahip. Çünkü, bir başka nedenle sahip. Biz % 69’u 
temsil eden insanlarız. Onun için, biz hisse sahibi insanlar olarak, her türlü bilgiyi almak, her 
türlü bilgiyi edinmek durumundayız. Aksine. Hayır efendim, böyle bir şey olamaz. Bu işte full 
disk loger diye bir şey var. Full disk loger demek, piyasadaki yatırımcıları aydınlatma demek. 
Kamuyu Aydınlatma Platformu bu mantıkla yapılıyor. Açın, SPK Başkanıyla konuşun ve bu 
söylediklerimi test edip, bir daha bilip bilmedik şeyler söylemeyin burada.  
Ayrıca Riva ile ilgili, Riva tarım alanıydı, 25 milyon bile değeri yoktu. Tarım Bakanlığından çok 
zor şartlarda izin alındı. Binlerce doküman tamamlandı. İmar izinleri alındı, ruhsatı alındı, 2 
sene kapılarda bekledik. Bugün Denizbank’ta ipotek değeri 550 milyon dolar. Siz Denizbank’a 
Ocak ayında gidip kredi talep ettiğinizde, size o imkânı tanıyan pozisyon bu Riva pozisyonu. 
Şu anda Denizbank’taki ipotek değeri 550 milyon dolar. Siz o gün 3. katta konuşurken, ben 
24. kattaydım, baktım. 550 milyon dolar ipotek değeri var. Peki. Peki, ben sözümü geri 
alıyorum, yeniden bakın. Peki, ben bakarım. Tamam, 150 milyon dolar değerinde bir Riva.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, bir dakika...  

Başkan Yardımımcısı Dursun Özbek 
250 milyon dolar ekspertizi var. İki misli, üç misli ipotek istendiği için 140, 150 milyon 
dolardan fazla.  

Işın Çelebi  
Kredi kartında 550 milyon dolar ipotek değeri gösterilmiş. Peki. Ben de bu işle uğraşıyorum 
Dursun Bey. Peki, 250 milyon dolar mı diyorsunuz?  

Başkan Yardımımcısı Dursun Özbek 
Hayır efendim, şu anda ipotek edilen para 150 milyon dolar.  

Işın Çelebi  
Peki, 150 milyon dolar.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet, buyurun devam edin.  

Işın Çelebi  
Kredi kartında, Galatasaray’la ilgili ipotek değeri, Riva’nın 550 milyon dolar. 150 milyon dolar 
üzerinden değer yaptığını varsayalım. Bunun ruhsatını uzatmak lazım. Bunun ruhsatını canlı 
tutmak lazım. Benim söylemek istediğim nokta o.  

Başkan Yardımımcısı Dursun Özbek 
Ruhsat hâlâ canlıdır beyefendi. Burada yanıltıcı bilgi vermeyin. Planlar çerçevesinde, 
istediğimiz zaman bölgenin ruhsatını alıp tekrar uzatabiliriz.  

Işın Çelebi 
Dursun Bey, burada ben söylemedim. Biraz önce, iki saat önce... Peki, Beykoz Belediye 
Başkanına gidelim. Siz diyorsunuz ki... Olur, gönderin. 1 milyon... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Dursun Bey, karşılıklı görüşmeyelim efendim. Bitirsin.  

Işın Çelebi 
Peki Başkan. Ruhsatın uzaması için ve canlı olması için 1 milyon ruhsat parası ödenmesi 
gerekiyor. Bu parayı ödememek için işi uyur hâle getirmeye çalıştınız. Burada da biraz önce 
bu dile getirildi. Ben de o dile getirilen konudan hareketle, Riva’yı canlı tutmanızın 
Galatasaray’ın menfaati olduğunu söylüyorum. Siz canlı tutun, ben teşekkür edeyim. 
Hepinize iyi günler dilerim. Saygılar efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet, biz de teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Özdoğan, buyurun efendim.  

Ahmet Özdoğan 
Efendim, hisse senedi hakkındaki değerlendirmemiz şöyle. Bir şirketin ana sahibi, elindeki 
varlığı olan bir şirketin değerinin düşmesini istemez. Şirketin değeri düşerse mal varlığı azalır, 
yükselirse de artar. Piyasa değerini yükselterek, ortaklarının ve yatırımcıların beklentilerini 
karşılaması gerekir. Galatasaray Kulübü ise, şirket birleşmesinden bugüne baktığımızda, 
sürekli zarar etti, teknik iflasa girdi, devamlı nakdi sermaye artışı yaptı. Teknik iflas 
durumundan çıkmaya çalıştığı, ticari olarak başarısız olduğu, ileriye dönük olarak da 
yatırımcılara temettü verme konusunda umut vermemesi gibi nedenlerle, yatırımcılar 
açısından geleceğin umutsuz bir yatırımı olarak görülmektedir. Çünkü hisse senedi piyasaları, 
geçmişteki firma bilgi, performans ve gelişmeler ışığı altında, şirketin geleceğini satın alır ve 
hisse senedini fiyatlandırır. Şimdi Sayın Işın Çelebi gösterdi. Ben bilmiyordum. Yoksa ben de 
slayt gösterisi yapardım. 
Burada Sayın Ünal Aysal dönemine baktığımızda, aşağı yukarı 1.6 milyar TL yerine, Sayın eski 
Başkanın bıraktığı noktada, 400 milyar TL’lik bir değerimiz vardı. Sayın Başkan Duygun 
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Yarsuvat aldıktan sonra (Burada da şurayı görüyorsunuz. Oradan görebiliyor musunuz, 
bilmiyorum.) daha aşağıya gitti. Bu çok doğaldır.  
Ben Sayın Başkana ve yönetime bir şey söylemek istemiyorum, çünkü kısa vadeli 
yönetimlerde hisse senedi yukarıya çıkmaz. Beklentinin geleceği olduğu için, hisse senedinin 
yukarıya çıkması ancak o zaman mümkün olur. Şimdi Galatasaray Derneği son 3 yılda % 75 
oranında değer kaybetmiştir, hisse senedi olarak. Ben 2014 Malî Kurulunda da söyledim, 
Galatasaray malî olarak çok ciddi şey kaybediyor diye ve hisse fiyatları çok düşmüştür.  
Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Bizim bu hisseleri geçen dönemde alma nedenimiz, % 13’ü 
alma nedenimiz, insanlar para yatırmadılar. Mecburen, Sermaye Piyasası Kurulu, sen 
bunların parasını yatıracaksın, dedi. O nedenden dolayı aldık biz bu hisseleri. Peki, bu % 13’ü 
ne kadardan aldık? Ben size söyleyeyim, 10 dolardan aldık. Şimdi siz bu piyasa değerinden 
satarsanız, -7.5 dolardan satıyorsunuz- olmaz bu. Galatasaray Kulübü’ne bir sene içinde hisse 
başına 2.5 dolar kaybettirmek güzel bir şey değil. Hisse fiyatları çok düşmüştür. Bu durumda, 
Galatasaray daha iyi noktalara geldikten sonra, hisse satışı tabii ki yapılabilir. Burada hiçbir 
şey yok. Ama şunu unutmayalım, teknik iflaslar nedeniyle, Sermaye Piyasası, Galatasaray’a 
olumsuz bakışına devam etmektedir. Hayri ağabey bu soruyu sordu, ben size söyleyeyim. Biz 
bu sene, iyi ihtimallerle, 150 milyon TL ile 200 milyon TL civarında sermaye artışı yapmak 
zorunda kalacağız. Şimdi bunu yine bize, kulübe yaptırttıracaklar. Sermaye Piyasası öyle 
çalışacak. O zaman, dernek yine karşılamak zorunda kalacak bunu. Bu nedenden dolayı, kısa 
vadeli nakit durumunu düzeltmek için, lütfen bu hisselere hiç dokunmayalım. Mayıs ayından 
sonra yeni gelecek olan yönetim, hisse fiyatlarına göre satar, alır, ona hep birlikte karar 
veririz. Ama şu günkü şartlarda bu hisse senetlerini satmak kulüp için iyi bir şey değil.  
Saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
Efendim, Sayın Ahmet Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim. 
Belli saatten sonra yorgunluk emareleri hepimizde görülüyor efendim. Buyurunuz.  

Taner Aşkın  
Efendim, tekrar huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Perşembenin gelişi 
Çarşambadan belliydi. Beraber rekabette yola çıktığımız, Galatasaray seçimlerinde, hiçbir 
hazırlık yapmadan, hiçbir araştırma yapmadan, sadece yönetime talip olup bu koltuklarda 
oturmak için bir hesap yapmadan bu göreve talip olursanız ve bugün de onu temsil 
ediyorsanız, ben çok üzülerek söylüyorum, çok büyük yanlış yaptınız demektir. Böyle bir 
göreve talipsiniz, hiçbir şeyden haberiniz yok. Hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Galatasaray’ın yakın 
vadede mükellefiyetleri nelerdir, orta vadede nelerdir, uzun vadede nelerdir, bunları 
kurtarmak için hangi projelere, hangi zamanlarda ihtiyaç vardır ve bunlar nasıl sağlanır? 
Bunların hiçbir çalışmasını yapmadan yönetime talip olursanız, bugün gelirsiniz ve bu Divana, 
işte kapı, işte sapı dersiniz. Arkadaşlar, burası Galatasaray Kulübü.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Taner Bey, lütfen ifadelerimize dikkat edelim. Galatasaray Spor Kulübü 110 yıllık bir kurum, 
lütfen ifadelerimize dikkat edelim, öyle devam edelim.  

Taner Aşkın 
Sayın Başkan, ikazınıza teşekkür ediyorum. Ben ifademde biraz sert konuşmuş olabilirim, ama 
bir kasıt yok, merak etmeyin. Ben sadece yapılan hatayı hatırlatmak istiyorum. Bu bir örnek 
olmalı. Bir şeye hazırlanmadan gelirseniz, sonunda buraya gelirsiniz. Şimdi bakın, bunca 
zaman, Galatasaray Kulübü’nün yaptığı iki tane olay var. Bir tanesi sermaye artışı, bir tanesi 
hisse senedi satışı. Buralardan bir para girmiş Galatasaray’a, çok da ciddi bir para girmiş. Bu 
paralar bir yerlere gitmiş. Nereye gitmiş, kimse bilmiyor. Hesabı da yok, işin açıkçası. Bugün 
öz varlık satarak tekrardan kısa dönemi kurtarmaya çalışıyoruz. Ya bu olacak iş değil, kusura 
bakmayın. Yani en sonunda şöyle söyleyeyim. Bu kürsüde demokratik bir hakkımı 
kullanacağım, o da susma hakkım olacak. Bir dakika süreyle burada susacağım, hiç 
konuşmayacağım. Bunu bir protesto olarak yapacağım, özür diliyorum. İnanın, samimiyetle 
söylüyorum.  
Galatasaray’da bu kadar potansiyel varken, bu kadar imkân varken, bu kadar insan gücü 
varken, bu kadar beyin gücü varken, Galatasaray’ı bu hâle getiren insanları bir şekilde bizim 
bir sigaya çekmemiz lazım, bir hesap sormamız lazım. Bakın, kulübü bu noktaya getiren insan, 
tekrar gelebilirim, profesyonel insanların hatasıydı diye piyasada dolaşıyor. Ortada dolaşıyor 
arkadaşımız. Evet, iki tane ibra lazım. Aynı kanaatteyim. Dolayısıyla, şunu söylemek 
zorundayım. Bugün hisse senetlerinin değeri son derece kötü. Ben hem Işın Bey’e, hem 
Ahmet Bey’e katılıyorum. Bu hisse senetlerini satmak yerine, başka bir alternatif bulmamız 
lazım, başka bir solüsyon bulmamız lazım. Alabilelim, almayalım. Bakın, çok önemli bir şey 
daha var, Işın Bey’in söylediği. En azından, onu yapmaya gayret edelim. Nama yazılı olan 
hisse senetlerini, yahut tahsisli hisse senetlerini, geri kalan kısmını blok hâlinde tutalım, 
satmayalım.  
Ben katılıyorum Ahmet Bey’e, kısa bir süre sonra tekrardan bir sermaye artışı yapmak 
zorunda kalacağız. Orada da aynı sıkıntıyı çekeceğiz. Sat, sat, nereye kadar gideriz? Nereye 
kadar götüreceğiz bu işi? Sattık, bütün mal varlıkları bitti. Ondan sonra ne yapacağız? Deniz 
bitti.  
Bakın arkadaşlar, çok ağır bir mesuliyet var üzerimizde. Genel Kurul üyeleri olarak, bizde de 
var. Sadece yönetimlerde yok bu. 1 euro’ya bir kulüp gitti. Dünya çapında bir kulüp gitti, 
Parma gitti. 1 euro’ya gitti. Nerelerden, nerelere! Bu işler o kadar kolay değil. Lütfen, çok rica 
ediyorum. Çok samimi olarak söylüyorum. Sayın yönetimden de rica ediyorum. Sayın 
Başkandan da özellikle rica ediyorum. Yani lütfen bu hususu bir kere daha düşünün. Evet, 
hepimiz alalım, alacağız. Tamam, ama geri kalanları hiç değilse, ikinci tahtaya düşmesin.  
Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Biz de teşekkür ederiz efendim. Efendim, sayın yönetim cevap vermek ister mi?  
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Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 
Değerli Galatasaraylılar, Değerli Dostlar,  
Fazla bir şey söylemeyeceğim, sadece bir haber okuyacağım. Milliyet gazetesinde 
yayınlanmış. Mete gelsene. Mete, gel, gel. Size sadece bir haber okuyacağım. Ondan sonra 
değerlendirme size ait. Milliyet gazetesinde yayınlanmış bir haber.  
“Galatasaray eski İkinci Başkanı Işın Çelebi, Genel Kurulun imtiyazlı hisse satışını reddettiğine 
dikkat çekti. Ünal Aysal dönemindeki planın 3-5 ay sonra yeniden masaya geldiğini belirtti. 
Çelebi, ‘Birisi bu hisseleri topluyor.’ diye konuştu.”  
Bu haberin başlığı. Hani benim televizyonda vermiş olduğum bir röportaj gazetede 
yayınlanmış, gazetede yayınlandığı için de olay oldu ve eleştirildim. Ben Galatasaraylı 
mahvillerde konuşurum Sayın Çelebi. Eylül ayındaki toplantıda yapılan başka şeydi. 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulması teklif edilmişti. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı teklifi 
içinde, haklısınız, % 25’i halka açılması gerekendi. Halka açıldığı takdirde, bu hisseler de halka 
açılmış olacaktı. Ama bugün o yok. Herkese açıkça söylüyorum. Alın veya almayın, A tipi hisse 
senetlerini satmayız, satamayız. Ha değeri düşüktür, almayalım. Başka, almayın.  
Bakın, burada ne diyor. “Milliyet’e konuşan Maliye eski Bakanı ve Galatasaray eski İkinci 
Başkanı Işın Çelebi, ‘Bu, Galatasaray’ın namusudur. Galatasaray’ın ruhuna, gelenek ve 
göreneklerine aykırı bir çalışmadır. Eylülde reddediliyor, ama 3-5 ay sonra yine masaya 
getiriliyor.’ dedi.”  
Bunu nasıl söylersiniz? Siz ki finansın mühendisliğini çok iyi biliyorsunuz, nasıl bunu böyle 
değiştirerek kamuoyuna sunuyorsunuz? Ben o zaman ne söylemişsem şimdi de onu 
söylüyorum. Siz de gidip Milliyet gazetesinde beyanat vermişsiniz. Benimki, televizyondaki bir 
röportajın kâğıt üzerine dökülmesiydi. Bu kadar. Takdir size ait.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, dört saatin üzerinde devam eden Şubat ayı olağan Divan toplantısını kapatıyorum. 
Mart ayında görüşmek üzere, iyi günler. 
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