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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 08 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Florya Metin 

Oktay tesislerinde yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

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

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

silah arkadaşları, vatanı uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün 

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

2799 sicil numaralı Divan Kurulu üyesi Ahmet Can Bingöl, 2974 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyesi Özcan Başaran, 6132 sicil numaralı Divan Kurulu üyesi Nedim Koray, 7025 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyesi Tankut Antikacıoğlu ve aramızdan ayrılan tüm Galatasaraylılar için sizi 

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

Efendim, şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar’ın Divan Kurulu çalışmaları hakkında bilgi sunuşu, 

4. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’in önümüzdeki dönemde 

yapılacak sportif, idari ve mali girişimlerle ilgili bilgi sunuşu, 

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

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

edilmiştir.  

Değerli üyeler, lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Dün İstanbul Vezneciler’de vuku bulan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor ve 

lanetliyoruz. Bu saldırıda şehit olan polislere, vefat eden değerli vatandaşlarımıza Tanrı’dan 

rahmet, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun 

efendim.  

Gündeme geçmeden önce, size arz etmek istediğim iki konu var. Sırasıyla sunacağım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

26 Mayıs’ta Antalya’da Ziraat Türkiye Kupası final maçında ezeli rakibimizi mağlup ederek 

kupa şampiyonu olmamız, kulübümüz için bu dönemde aldığımız çok önemli bir neticedir. 

Talihsiz geçen bir lig süresi, UEFA’dan aldığımız ceza ve diğer bazı problemler hem Başkan ve 
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Yönetim Kurulu üyelerini, hem de tüm üyeleri, taraftarları aşırı derecede üzmüş ve 

ümitsizliğe sevk etmiştir. Bu nedenle, bu başarı tüm camiamızı mutlu etmiş ve önümüzdeki 

sezona daha iyi, ümitle bakar hâle getirmiştir. Camiamızın saflarını yeniden sıklaştırmıştır. Bu 

başarıda emeği geçen Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, teknik kadro ve en önemlisi de 

sporcularımıza candan teşekkür borçluyuz. Başarılarının devamını temenni ederiz. Bu 

nedenle de, şampiyon olduğumuz yıllarda Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanma 

geleneğimizi sürdürdük. Hem emeği geçenlere teşekkür vecibemizi yerine getirme, hem de 

Divan Kurulu üyelerinin futbol tesislerimizi ziyaret imkânını sağlamış olduk.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Camiamız, kulübümüzün başarılarından aşırı derecede mutlu olmaktadır. Başarılı bir spor 

kulübü olmamızın meyvelerini aldığımız kupalar simgelemektedir. Kupa şampiyonluğunun 

tüm camiamıza armağan olmasını diliyorum efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Basketbolda aldığımız Avrupa şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna çok 

memnun olduk, gurur duyduk. Böyle bir başarı da kürek takımımızda gelişti. İki değerli 

kürekçimiz, Enes Kuşku ve Hüseyin Kandemir İsviçre’nin Lucerne şehrinde yapılan hafif kilo iki 

çifte olimpiyat kalifikasyon yarışında başarılı olarak olimpiyata katılma hakkını elde ettiler. Bu 

önemli başarıları dolayısıyla antrenörleri Recep Akıcı ve değerli sporcularımız Enes Kuşku ve 

Hüseyin Kandemir’i huzurunuza davet edeceğim. Kendilerine Divan Kurulunun başarı ve 

teşekkür beratını takdim edeceğim. Evet, sporcu arkadaşlar gelsinler bakalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Anladığım kadarıyla, trafikteki bir sıkıntı sebebiyle ulaşamamış bu arkadaşlarımız. Onun için, 

beratlarını biz Yönetim Kurulundaki ilgili şube başkanına vereceğiz, kendilerine ulaştırmaları 

için.  

Değerli üyelerimizden Aydın Okay arkadaşımız, kulübümüzün aldığı 20. şampiyonluk ve 

dördüncü yıldızla ilgili çok özel ve güzel bir çalışma yaptırmış, bir rozet. Bu rozeti daha önce 

Sayın Başkana takdim etmişler. Bugün de Divanı temsilen bana ve diğer vefat etmiş olan 

kulübümüzün çok önemli kişileri için Yönetim Kuruluna teslim edecek. Sayın Aydın Okay, 

buyurun efendim.  

Aydın Okay 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Kurul Üyeleri, Sayın Kulüp Başkanım ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Değerli Hazırun, 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Aydın Okay, 10952. Henüz Divan Kurulu üyesi 

olma şerefine erişemedim. Bir 5 yılım var. İnşallah 5 yıl sonra sizlerle aynı statüde olmayı 

bekliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Benim işim etiket üretmek, 41 yıldır etiket üretiyorum. Etiketi üretebilmek için bir logonuz, 

bir markanız, bir de ürününüz olacak ki etiketi üretesiniz. Burada en önemli şey tasarımı çok 

güzel yapmaktır. Tasarımı güzel yaparsanız etiketiniz güzel olur, raftaki ürününüz iyi satılır. 

Tabii 41 yıllık alışkanlık neticesinde, ben son 25 yıldır, Galatasaray logosu ile önemli 

Galatasaray olaylarını yan yana getirerek logo yapmaya başladım. Bu benim hobim oldu, bu 



3 
 

benim bir terapim oldu ve bugüne kadar 100’ün üzerinde bu türde logo gerçekleştirdim. Bu 

logoların ve rozetlerin en son örneği 20. şampiyonluk ve dördüncü yıldız için yaptığımız anı 

rozeti idi. Bu anı rozetini de tek olarak yapmayı planlamıştık. Fakat daha sonra bazı 

Galatasaraylı büyüklerimizin tavsiyesi üzerine bunu 20 tane yaptık.  

Bunun da amacını size kısaca özetlemek isterim. Amaç, Galatasaray Spor Kulübü’nün 111 

yıllık tarihi boyunca futbol takımının kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarını, 3 yıldızları, 4 

yıldızları, UEFA Kupası’nı, Süper Kupa’yı ölümsüzleştirmek ve bu başarılarda pay sahibi olan 

değerli Galatasaraylılara bir kontenjan çerçevesinde, koleksiyon değeri olan sembolik bir 

hediye ile şahsi olarak teşekkür edebilmektir. Ben bunu 25 yıldır yapıyorum ve inşallah Allah 

ömür verdiği sürece de devam ettireceğim.  

20 adet yapılan bu rozetin sadece bir tanesini, 20 numaralısını kendi şahsi koleksiyonum için 

ayırdım. Diğerlerini de bir kontenjan çerçevesinde kulüp başkanlarımız, siz Galatasaray Divan 

hazırunu, Galatasaraylı Sporcular Derneği, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve 

Galatasaraylı bir personel, Galatasaray futbol takımına emeği geçmiş bir personel için 

organize ettik. Bu gördüğünüz rozetin kalıbı Amerika’da, Los Angeles’ta, Sarkis Kumcuyan 

tarafından yapıldı ve 3 ay sonra bize geldi. İki kere gittim, ikisinde de beğenmedik. 

Üçüncüsünde kalıp oturdu. Ve inanıyoruz ki, Türkiye’de taklidi mümkün değil. Bu rozetin ön 

yüzünde, gördüğünüz gibi, 4 yıldız var, Galatasaray logosu var, en altında da rozet kime 

yapıldıysa onun adı ve soyadı var. Burada 1 numaralı üyemiz rahmetli Ali Sami Yen’in adı var. 

Arka yüzünde ise, üst tarafta gördüğünüz 1 numara, rahmetli Ali Sami Yen’in sicil numarasını 

temsil ediyor. Sol tarafta adı, sağ tarafta da soyadı yer alıyor. Rozetin altındaki 1 numara da, 

kaç numaralı rozetin kendisine takdim edildiğini gösteren bir numara ve son olarak da bu 

rozetin beratı var. Gerek rozette, gerek beratta beşer tane güvenlik var, herhangi bir şekilde 

taklit edilememesi adına. Bu rozetlerden 3 tanesini ben Sayın Başkana takdim ettim. 

Bunlardan bir tanesi sizlere ait, Galatasaray Divan Kurulu hazırununa ait. Tabii hepinize 

birden o rozeti takdim edemeyeceğim için, sizin adınıza Sayın Divan Başkanımız İrfan Aktar’a 

takdim etmek istiyorum. Diğer iki rozetimizin de hazırlıklarını bitirmiştik, onları da yanımda 

getirdim. 10 numaralı rozetimiz, efsane kaptanımız, 10 numaramız Metin Oktay’a ait, 

rahmetli. Bir numaralı rozetimiz rahmetli Ali Sami Yen’e ait. Biz aileleri veya onların 

mirasçılarına ulaşamadık. Bu nedenle ben, Sayın Kulüp Başkanımıza emanet etmek istiyorum 

ki, Galatasaray Müzesi’ne teslim etsinler. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Kendilerine Divan Kurulunun teşekkür beratlarını vereceğim. Sırayla çağırıyorum. Evvela 

antrenörümüz Recep Akıcı ve sporcularımız Enes Kuşku ve Hüseyin Kandemir.   

Değerli Galatasaraylılar,  

Ülkemizi temsil etme şerefi bu arkadaşlarımız için çok önemli, kulübümüz için de çok önemli. 

Arkadaşları tekrar kutluyorum.  

Efendim, gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. 33 sahifelik bu tutanak hazırlandı, gerekli kontrolleri 
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yapıldı ve girişte size sunuldu. Bu hazırlanmış olduğu şekli ile tutanağı oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir, teşekkür ederim.  

Divan Başkanlığına gelen evrak yok. Yalnız giden evrak olarak size hatırlatayım. Bu yıl, 

olimpiyatlardan takriben 2-3 ay sonra, yani Ekim, Kasım aylarında bütün federasyonların 

seçimleri yapılacak. Bu itibarla, ben hem Değerli Başkanımıza, hem de Sporcular Derneği 

Başkanı Levent Nazifoğlu’na bir yazı ile bu konuyu hatırlattım. Bu seçimlere katılabilecek 

değerli üyelerimizin tespiti, bu federasyonlara evvela seçim için gidecek olan heyetlerin 

tespiti için bir hazırlık yapmak lazım. Son dakikada böyle şeyler yapıldığı zaman sıkıntı oluyor. 

Bu itibarla, hatırlatmayı uygun gördüm.  

Efendim, gündemimizin üçüncü maddesi, benim size Divan Kurulu çalışmaları hakkında bilgi 

sunmam.  

Değerli Galatasaraylılar,  

8 Nisan 2015 tarihinde yapılan Divan Kurulu yönetimi seçimi ile yeni yönetimimiz göreve 

gelmiştir. Geçen bir yıl içinde, 12 olağan, 1 olağanüstü Divan toplantısı gerçekleştirdik. 

Toplantılarımızın 8’i Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, 4’ü Galatasaray Adası’nda, 1’i 

ise Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılmıştır. Ortalama 1400 Divan üyesine, toplantı 

gündemi elektronik posta ile gönderilmekte, normal posta ile gönderilmesini talep etmiş 

üyelere ise kurye ile iletilmektedir. Takriben 1 yıldan beri Divan toplantıları Galatasaray 

Televizyonu’ndan canlı yayınlanmakta ve Divan üyeleri, kulüp üyeleri ve taraftarlarımız 

tarafından dikkatle izlenmektedir. Taraftarlarımızın toplantımızı izlediklerini çok farklı 

yerlerde bana tevcih ettikleri suallerden veya iltifatlardan görebiliyorum. Bu yayınların 

önemli olduğunu ve bu sebeple de toplantılarımızda bazı hususlara özen göstermemizi size 

sırasıyla arz edeceğim efendim. Ayrıca ortalama 1500 Divan üyesi, Divan Kurulu internet 

sitesinden Divan Kurulu toplantı zabıtlarını takip etmekte, kulübümüz hakkındaki bilgileri 

yakından izlemektedirler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulunun görevleri, yapısı, seçim esasları, tüzüğümüzün 99 ve 102. maddelerinde 

tespit edilmiştir. Bu 4 maddede. En özet şekliyle, Divan Kurulu, kulüp bünyesinde “check and 

balance”, yani denetleme-dengeleme görevi üstlenen bağımsız, tarafsız ve özerk bir 

kuruldur. Kulübümüzü tam yetki ile yönetmek üzere, Genel Kurul tarafından Başkan ve 

Yönetim Kurulu seçilmektedir. Boyutları ile büyük bir holding seviyesinde olan kulübümüzün, 

geçen yıl elde ettiği konsolide gelir 550 milyon Türk lirasıdır veya 160 milyon Euro idi. 12 bin 

üyesi, 12 ayrı branşta 1.400 sporcusu, 550 çalışanı, 12 önemli tesisi, milyonlarca sarı kırmızı 

renklere gönül vermiş taraftarı ile Galatasaray Kulübü büyük bir kurum. Ayrıca, 148 yıl önce 

kurulan Galatasaray Lisesi’nin öğrencileri tarafından 111 yıl önce kurulan kulübümüze, 

Galatasaray camiasının birleştirici harcı olan Galatasaray temel değerleri, tüm üyelerine 

nüfuz ederek, nitelikli Genel Kurul yapısı ile Türk sporunda önemli bir yere oturmuştur. Tüm 

yeni üyelerimize kabul töreninde verilen şu kitapçıkta, Galatasaray’ın temel değerlerinin, yani 

etik, dayanışma, açık fikirlilik, laiklik, özveri, misyon yüklenme, mizah duygusu, büyüklere 

saygı, küçükleri kollama ve kurumları destekleme olarak başlıklarını size sayabilirim. Bu 

değerlerin pek çoğumuzun normal yaşamına dahil olduğu için, toplumda Galatasaraylılar 
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farklıdır fikri yayılmıştır. Bu nedenle, böyle bir organizasyonu, bu zikrettiğim temel değerler 

çerçevesinde yürütmek, devralınan önemli mirası geliştirmek yönetim kurullarına, Genel 

Kurulca verilen çok önemli bir görevdir.  

Divan Kurulundaki en önemli husus, bu büyük organizasyonla ilgili bilgilerin birinci ağızdan, 

yani Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden Galatasaray toplumuna duyurulması, 

açıklanmasıdır. Ayrıca, tüzük gereği düzenlenen 3 aylık konsolide mali raporlarla, 

kulübümüzün mali yapısını Divan üyeleri yakından takip edebilmektedirler. Divan Kurulu 

üyelerine de düşen görev, kıdemli üyeler olarak, yönetim çalışmaları ile ilgili, teklif, tavsiye ve 

eleştirilerini yine kulübün birinci sorumlusuna, Başkanına ve Yönetim Kuruluna doğrudan 

iletebilmeleridir. Asgari 25 yıl kıdemli bir Divan üyesi, 7 ayrı başkanla çalışmış, ortalama 10 

seçime ve takriben 25 Genel Kurula katılmış kıdemli bir üyedir. Hepimiz öyleyiz. Ayrıca Divan 

Kurulunun 9 eski kulüp başkanı, 14 eski ikinci başkanı ve 50’den fazla eski yönetici üyesi 

vardır. Gerektiğinde birikimlerinden yararlanırız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu genel çerçevesini verdiğim kulüp yapısı içinde, çalışmalarımızla ilgili bazı hususlara dikkat 

çekmek istiyorum. Ben, Sayın Eşfak Aykaç ve Sayın Semih Haznedaroğlu başkanlığında 4 yıl 

Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. 2006’dan beri de, 10 yıldır Divan Başkanlığı 

görevini sürdürüyorum. Bu dönem içinde 150’ye yakın toplantıya katıldım, 100’ün üzerinde 

Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantısını yönettim. Bütün bu geçmiş birikimime rağmen, 

Divan Kurulu önüne hiçbir zaman hazırlıksız gelmemeye özen gösterdim. Bu özen benim 111 

yıllık kulübüme ve siz Divan üyelerine karşı olan saygımdan doğan vecibemdir. Bu nedenle, 

kürsüde, Galatasaray Kulübü’nün önemli bir platformunda söz almak isteyen değerli 

üyelerimizin de bir hazırlık yaparak gelmelerini öneririm. Rahmetli, büyük Galatasaraylı 

düşünür, yazar Haldun Taner’in ifadesiyle, her konuşmanın bir başı, ortası ve sonu vardır. 

Başı ile sonu birbirine yakın olanlar tercihe şayandır efendim. Bir hazırlık yaptığınız takdirde, 

konuşmanızın süresini de önceden tespit edebilirsiniz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sağlıklı bir toplantı süresi, 2 ile 2.5 saat arasındadır. Bu süreyi aşan toplantılarda dikkat 

dağılmakta, yorulan üyelerin ayrılması ile salon boşalmakta ve toplantı insicamı 

kaybolmaktadır. Bu nedenle, söz almak isteyen sayısına, ortalama süreyi 10 dakika olarak 

düşünmemiz normaldir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de milletvekillerine ayrılan normal 

süre 10 dakikadır. Ancak konu ile ilgili önemli hazırlığı, birikimi olan değerli üyelere gerekli ek 

süreyi ben sağlamaya gayret ediyorum. Müsterih olunuz ve lütfen süre ile ilgili uyarılarıma 

alınganlık göstermeyiniz. Söz almayla ilgili de maalesef bazı kargaşa olmakta. Bu sebeple 

hazırlatacağımız şöyle küçük pusulalarla hangi madde ile ilgili söz almak istediğinizi 

bildirirseniz süre planlamasını daha kolay yapabilirim. Ayrıca, işaret suretiyle söz taleplerini 

de listeye dahil ederim.  

Değerli Üyeler,  

Diğer bir konu kıyafetle ilgilidir. Divan toplantıları her ayın 2. Çarşamba günü ve normal 

başlangıç saati 13.30’dur. Toplantının günü, yeri, saati, gündemi önceden açıklanıyor. Bu 

nedenle, hiçbirimiz yoldan geçerken bu toplantılara katılmıyoruz. Bu sebeple, Divan 
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toplantısında söz almayı düşünüyorsanız, lütfen kulübümüzün yerleşik kurallarına uygun 

kıyafetle katılınız. Televizyonda da bizleri izleyen binlerce taraftarımıza bu özeni göstermekle 

de sorumluyuz efendim.  

Değerli Üyeler,  

Diğer bir konu da magazin gazeteciliği ile ilgili. Böyle bir yayın türü gelişti. Gazetelerin ekinde 

Kelebek, Cadde, vesaire gibi isimlerle magazin ekleri yayınlanıyor. Kim, kiminle, hangi 

lokantaya gitmiş, kimin otomobili ne markaymış vesaire gibi bazı kişiler için önemli haberler 

yayınlanıyor. Bu gazete eklerini hazırlayan basın emekçilerinin görevi bu konuları takip 

etmek. Ama bizim camiamızın boyutu, birikimi ve ciddiyetinden uzak bu haberleri Divan 

kürsüsüne taşımamız maalesef bize pek yakışmamaktadır. Lütfen magazin konularını Divan 

Kuruluna taşımamaya özen gösteriniz. Kulübümüze iyi niyetle yaklaşmayan basın 

mensuplarına, bakın, Galatasaray Divan Kurulunda konuşulan konular bunlar, dedirtmeyin. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Size çok özet olarak boyutlarını verdiğim, holding ebadındaki Galatasaray Kulübü’nün önemli 

bir değeri de marka değeridir. 2015 yılında 177 milyon dolar olarak, 2016’da 116 milyon 

dolar olarak tespit edilen kulübümüzün marka değeri, hâlâ en büyük 50 kulüp içinde bizi 39. 

sırada göstermektedir. Diğer bir rakibimiz 45., diğer rakibimiz ise ilk 50’lik listede yok.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kulübümüzün bütün çalışmaları bu marka değerini etkilemekte. Tek tek sayarak sizi yormak 

istemem. Ancak bizim çalışmalarımızdaki ciddiyet, kurum itibarı, kurum geçmişi ve etik 

değerlere bağlılık bu değeri etkileyen faktörlerden. Bu nedenle de, Divan Kurulu 

çalışmalarının marka değerine katkıda bulunacak düzen ve ciddiyette olmasına özen 

göstermek mecburiyetindeyiz.  

Diğer bir konu da, gereksiz uzayan toplantılardaki yorgunluk belirtisidir. Diyabet, diğer ismi 

ile şeker hastalığı belli yaştan sonra yaygın olan bir rahatsızlık. Eğer böyle bir probleminiz var, 

tedavi ederek yaşamınıza devam ediyorsanız, toplantı başlangıcından ortalama bir saat sonra 

yorgunluk emareleri kendisini göstermekte, uyku hâli üyeyi zorlamaktadır. Bu nedenle, böyle 

bir rahatsızlığı olan değerli üyelerin en ön sıraları tercih etmemesini rica ediyorum. Maalesef 

magazin basınında bu insani zaaf kulübümüz aleyhine kullanılmaktadır. Görsel sıkıntı 

yaratabilecek hususlara dikkat edilmesini tüm değerli üyelerimizden hassaten rica ediyorum 

efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

111 yıllık bu dev kurum, sportif başarıları, büyük mal varlığı, temel değerleri ve güncel 

sorunları ile bize miras kaldı. Bu değerleri evvelce görev yapan 35 başkan, 86 Yönetim Kurulu 

ve hiçbir konuda görevden kaçmayan özverili Galatasaraylılara borçludur. Bu sahip 

olduğumuz değerleri geliştirerek, bizden sonra görev alacak genç Galatasaraylılara 

devretmek görevimizdir. Divan Kurulu da kıdemli üyeleri ile kulübün kurumsal hafızasını 

muhafaza etmekle, değerlerine sahip çıkmakla görevlidir. Ayrıca değerli teklif, tavsiye ve 

eleştirileriniz yöneticilerimize yol gösterecektir. Divan Kurulu çalışmalarının kulübümüz için 

faydalı ve hayırlı olması dileğiyle saygılar sunuyorum efendim.  
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Efendim, gündemimizin dördüncü maddesi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun 

Aydın Özbek’in önümüzdeki dönemde yapılacak sportif, idari ve mali girişimlerle ilgili bilgi 

sunuşu. Sayın Başkan, buyurun efendim, söz sizin. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Galatasaray Divanının Çok Değerli Üyeleri, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

Hepiniz bu Haziran ayı Divan toplantısına hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum 

efendim. Sayın Divan Başkanının okuduğu üzere, bugün önümüzdeki sportif sezonda, 

Galatasaray Spor Kulübü olarak yapacağımız sportif faaliyetlerle ve idari faaliyetlerle ilgili 

tarafınıza kısa bilgi sunacağım. Sayın Divan Başkanım çok iyi belirtti. Konuşmanın başı, sonu, 

ortası ne kadar birbirine yakın olursa, o kadar makbuldür konuşma. Konuşmama başlamadan 

evvel, Türkiye’nin başına, Cumhuriyetimizin başına bela olan terör bir kez daha kendisini 

evvelki gün gösterdi. Ben bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden, gerek güvenlik görevlisi, 

gerekse normal, bizim gibi insanların vefatından dolayı son derece üzüntülüyüm ve camia 

olarak, Galatasaray Başkanı olarak, hem kendi adıma, hem de camiam adına bu menfur 

saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allahtan rahmet diliyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir sportif sezonu daha sona erdirdik. Bu sezonda, yarıştığımız konularda en iyi şekilde 

Galatasaray’ı temsil etme çabasında olduk. Size branş branş burada yaptığımız faaliyetlerle 

ilgili ve önümüzdeki sezonda bu faaliyetleri nasıl yürüteceğimiz konusunda da kısaca bilgi 

aktaracağım.  

Futbolla başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yılda, futbolda tam istediğimiz performansı 

gösteremedik. Sizleri üzdük. Ama sonunda, en azından üzüntülü geçen bir sezonun telafisi 

mahiyetinde olabilecek Türkiye Kupası’nı ezeli rakibimizi yenerek kazandık. Ben buradan bu 

konuda emeği geçen bütün yönetici, çalıştırıcı, antrenör ve özellikle futbolcularımıza ve 

özellikle de bizi Antalya’da çok olağanüstü bir şekilde destekleyen taraftarlarımıza 

teşekkürlerimi iletiyorum. Sizden de bu Türkiye Kupası için kuvvetli bir alkış istiyorum 

efendim.  

Geçtiğimiz yılda, futbolla ilgili gelişmeleri aşağı yukarı her Divanda veya genel kurullarda 

konuştuk, bazı konulara değindik. Faaliyetlerimizi en yüksek şekilde etkileyen olay, UEFA’nın 

daha önce yapılan bir anlaşma çerçevesinde bize verdiği ceza. Bu ceza çok büyük şekilde hem 

oyuncularımızı, hem yönetimi, hem de camiayı etkilemişti. Bildiğiniz gibi, bir senelik, iki sene 

zarfında uygulanmak üzere, bir senelik bir cezamız vardı. Türkiye Kupası’nı almak suretiyle bu 

cezayı şimdilik çekmiş gibi gözüküyoruz. Fakat hukuk yollarını tüketmeden bu cezayı 

kabullenmediğimizi size daha önce iletmiştim. O itibarla, bu cezanın bize tebliğinin ertesinde 

biz CAS’a başvurduk ve bunun tekrar irdelenmesi için bir talepte bulunduk. CAS’tan ayın 

16’sı, yani 16 Haziran itibarıyla duruşma günü geldi. Bu duruşmada biz tekrar Galatasaray’a 

verilen, özellikle mali yapının getirdiği yükümlülüklerden kaynaklanan bu cezanın -bugün 

Galatasaray’ın geldiği mali yapıyı da ortaya koyarak, buradaki iyileşmeyi göstererek- 

tekrardan incelenmesini isteyeceğiz.  
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Buradan ne çıkar? Buradan benim beklentim şu. Kötü giden bir mali yapının arkasından 

verilmiş bir cezaydı bu. Yeni gelen yönetimle anlayışın değiştiği, zarar etme olayının giderek 

telafi edildiği ve bu yönetim anlayışının da bu cezada bir düzeltmeyi hak ettiği 

düşüncesindeyim. Onun için, 16’sındaki duruşmada bazı şeylerin değişebileceği ümidini 

taşıyorum. İnşallah akabinde size daha mutlu haberler getirmeye çalışacağız. 16’sında, ben 

ve ekibim CAS’ta bu duruşmanın müdahili olarak yer alacağız.  

UEFA bize bu cezayı tebliğ ettiği zaman bir de şu şartı getirdi. Dedi ki, ey Galatasaray, senin 

bundan sonraki sportif faaliyetlerini bir mali disiplin içinde yürütmen için yıllık sporcu 

bazında yaptığın ödemelerin 65 milyon euro’yu geçmemesini sağlaman lazım. Aksi takdirde, 

yine aynı sıkıntı ile karşılaşacaksın dedi. Biz de bu sene, daha doğrusu önümüzdeki sezonda 

futbolla ilgili harcamaları planlarken, 65 milyon euro’nun daha altına nasıl inebiliriz diye bir 

çalışma yaptık. Şu andaki harcamalarımız mevcut 40 kişilik kadrosu ile yaklaşık 70 milyon 

euro mertebesinde. Bu 70 milyon euro sadece sporculara ödenen sabit maaşları, maç 

başlarını, primleri kapsıyor. Tabii bu seneki programda, kontratları çok eskilerden gelen 40’a 

yakın sporcunun bir kısmından, bu kontratlardan kurtulmak için çaba sarf edeceğiz. Maalesef 

sözleşmesi biten sporcumuz çok az. Ama UEFA’nın getirdiği bu kriterleri dikkate alarak, bu 

bütçeyi biz daha aşağıya çekmek zorundayız.  

Daha aşağıya çekildiği zaman sportif başarılardan, sportif faaliyetlerden feragat mı edeceğiz? 

Hayır. Ama hesapsız yapılan kontratlardan, hesapsız yapılan harcamalardan feragat olarak 

düşünüyorum. Onun için, önümüzdeki sezon futbolda daha efektif, daha başarılı, 

performansı daha yüksek bir kadro kurmak üzere kolları sıvadık. Ve bu manada da, daha 

efektif bir kadro oluşturmaya çalışacağız, sporcu olarak. Özellikle demin bahsettiğim gibi, 

40’a yakın sporcumuz var. Bunların büyük bir kısmı ya kirada, ya dışarıda, ya oynamıyor, ya 

sakat. Bunlardan kurtulmanın yollarını da arayacağız.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Futboldan sonra en yüksek harcaması olan branşımız basketbol. Basketbolda geçen sezonu 

başarılı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Eurocup’ta Avrupa şampiyonu olduk, erkeklerde ve 

Türkiye’ye en büyük kupayı getirdik. Şu ana kadar gelmiş en büyük kupayı Türkiye’ye 

getirmek Galatasaray’a nasip oldu. Peki, basketbolda ne yapacağız? Şimdi erkeklerde 

Euroleague’e terfi ettik. Euroleague daha pahalı bir lig. Yaklaşık bir bütçe oluşturulması lazım, 

bu da geçtiğimiz günlerde basına kısmen yansıdı. Şimdi şöyle bir karşılaştırma sunmak 

istiyorum size. Basketbolda bayan ve erkeklerde geçen sene toplamda 41.5 milyon TL 

bütçemiz varmış, harcama yapmışız. Bu 41.5 milyon bütçeyi bu sene 51 milyona çıkartmayı 

planlıyoruz. Çünkü her ne kadar bayanlarda biraz daha tasarruflu gitmeyi planlasak da, 

erkeklerde Euroleague’de oynamamız sebebiyle, bütçemizi biraz kuvvetlendirmemiz 

gerekiyor. Geçtiğimiz sezonda, sporcu bütçesi olarak yaklaşık 6 milyon dolarla oynadık. Bu 

sene bu rakamın 8.5-9 milyon dolarlara çıkmasını planlıyoruz.  

Peki, bu kadar para yok ve sıkıntı var. Nasıl yapacağız bunu? Eurocup’ı aldıktan sonra 

sponsorlarla konuşmaya başladık. Aradaki marj olan yaklaşık 3 milyon dolarlık ek harcamanın 

yine sponsorlar vasıtasıyla karşılanması için çok geniş bir çaba içindeyiz ve büyük ölçüde de 

netice alıyoruz. Bu artan bütçeyi yine sponsorluk gelirleriyle telafi edeceğiz ve Euroleague’de 
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de başarılı bir şekilde Galatasaray’ı temsil edeceğiz. Gelirlerde bir artışımız olacak, 

sponsorlukların artışından dolayı. Dolayısıyla, denk bir bütçe ile önümüzdeki sene 

Euroleague’de Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz.  

İkinci büyük şubemiz voleybol. Voleybolda geçen sene başarılı olduğumuzu söyleyebilirim, 

çünkü bayan takımımız Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Finalde Krasnodar’a yenildik 

ve ikinci olduk. Bunu da ben Galatasaray Spor Kulübü için başarılı bir sezon olarak 

addediyorum.  

Voleybolda altyapımız çok kuvvetli. Önümüzdeki sezon altyapıyı daha fazla kullanacağız. 

Mesela bu sene oynadığımız maçlarda, özellikle bayan voleybol takımında, yarıdan fazla 

sporcumuz altyapıdan gelmeydi. Altyapı kuvvetlendirmenin faydasını voleybolda çok net 

olarak gördük. Geçen sene voleybol şubesini -bayan ve erkek olarak dikkate aldığımızda- 

yaklaşık 17.5 milyon TL gibi bir bütçe ile oynadık. Bu sene bunu biraz aşağıya çekmek 

istiyoruz. Yaklaşık 15 milyon TL gibi bir bütçe ile oynayacağız. Burada da demin bahsettiğim 

gibi, altyapıdan gelen sporcularımızın katkısı çok fazla olacak. Oraya çok önem veriyoruz.  

Diğer önemli branşlarımızdan bir tanesi ise su sporları. Su sporlarında -demin huzurlarınıza 

geldi- yelkende ve kürekte başarılı bir sezon geçirdik. Önümüzdeki Rio Olimpiyatları’na 

yelkende 470 sınıfında iki sporcumuz katılacak. Olimpiyat kotasını aldılar. Kürekte de iki çifte 

hafifte -demin beratlarını Sayın Divan Başkanım verdi- onlar da olimpiyat kotalarını aldı. Ben 

kendilerini tebrik ediyorum ve bu spor dalındaki başarılı sporcularımız için de bir alkış 

istiyorum efendim, lütfen.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İdari bakımdan da bu sene çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle yaklaşık 550 tane 

çalışanımız var kulüpte. Burada bunların en efektif şekilde kullanılması, eğer fazlalığı varsa bu 

tensikatı yapmak üzere de harekete geçiyoruz. Kulübün gelirleri ile giderleri arasındaki farkı 

azaltmak için de en verimli sistemi, en verimli kişileri seçeceğimizi bilmenizi istiyorum.  

Mali açıdan, geçtiğimiz 2015-16 Mayıs-Mayıs itibarıyla baktığımız zaman, kulübün kendi 

getirileri dışında 556 milyon TL kredi kullanmışız. Bu 556 milyon TL’nin 504 milyonu daha 

önce kullanılan kredilerin geri ödemesi için kullanılmış. Yani operasyon için 52 milyon lira 

kredi kullanmışız. Giderek tasarrufa önem veren bir yönetim anlayışı içinde, önümüzdeki 

sene bunun daha aşağılara çekilmesi için de gayret sarf edeceğiz. Kaynaklarımız belli, bu 

kaynakları da en efektif şekilde kullanmak niyetindeyim.  

Diğer önemli bir husus, tabii Galatasaray’ın açık veren mali yapısı bir şekilde çözülmeli. 

Yönetimlerin asıl görevlerinden bir tanesi bu. Bunun için yeni kaynak peşindeyiz. Yeni kaynak 

yaratmak nasıl olacak? Yeni kaynak yaratmayı, kulübün değerlerini geliştirmek, sportif 

başarıları daha yukarılara çekmek, buradan elde edilecek gelirleri yükseltmek şeklinde 

planlıyoruz. Sportif başarı zaten olmazsa olmazımız, ama bunun yanında, buna katkı verecek, 

Galatasaray’ın gayrimenkullerini de değerlendirme yönünde bayağı bir çalışmamız var. Geçen 

Olağanüstü Mali Kongrede tarafınıza maketini sunduğum Riva çalışması için düğmeye bastık. 

Çok yakın bir tarihte, size bununla ilgili ayrı bir bilgi aktaracağım.  

Onun dışında, otel inşaatımız, kapalı salon inşaatı için son aşamaya geldik. Ruhsat aşamasına 

geldik, ruhsatını almak üzereyiz. Bunların hepsi, Galatasaray’a herhangi bir harcama 
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getirmeden, ama ileriye dönük ve bugüne münhasır gelir getirici projelerdir. Galatasaray’ın 

buna çok ihtiyacı vardır. Bugünkü borç yükünü hafifletmesi ve bu mali kaotik durumdan 

çıkması için de bunları ön plana getiriyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Size kısaca önümüzdeki dönemde yapacağımız faaliyetlerle ilgili, mali, idari ve sportif manada 

yapacaklarımız ile ilgili bilgi aktarmaya çalıştım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bundan 

sonraki Divan toplantısı zannediyorum bayramdan sonraya geliyor. Onun için de, şimdiden 

hepinizin Şeker Bayramını kutluyorum ve afiyet olsun diyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılla ilgili özet bilgileri 

dikkatle dinledik. Şimdi Mağazacılık şirketi ile ilgili bize Genel müdür Sn. Ali Öğüdücü bilgi 

verecek. Bu da biliyorsunuz, Sportif A.Ş. bünyesinde geliştirdiğimiz yeni bir şirketimiz. 

Yıllardan beri pek ağır aksak giden bir şirketimizdi. Bu sene ciddi atılımlar yaptılar. Sayın 

Başkanın açıklamalarına ilaveten, bu Mağazacılık’la ilgili durumumuzu da sizlere sunmak 

üzere o şirketin Genel Müdürü Sayın Ali Öğüdücü’yü Mağazacılık AŞ Genel müdürü kürsüye 

davet ediyorum. Buyurun, söz sizin. 

Ali Öğüdücü 

Sayın Başkan, Değerli Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Değerli Galatasaraylılar, 

Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere ikinci 

defa sunum yapıyor olacağım. Daha önce, Ekim 2015’te Divan Kurulunda, Mağazacılık’la ilgili 

sizlere bilgiler vermeye çalışmıştım. O dönemde, Ocak 2015’ten itibaren başlayan bir süreci 

anlatmıştım ve o süreç içerisinde bizim başlattığımız bir reorganizasyon ve yeniden 

yapılanma içerisindeki ilk 6 ayı, ilk 7 ayı değerlendirmiştik. Esas anlamda mali yılımız, 

biliyorsunuz, Mayıs ve Mayıs’tır. Ve ilk defa bu sene, Mağazacılık Mayıs 2015-Mayıs 2016 

yılları arasında mali anlamda faaliyetlerini tamamlamış oldu. Resmî anlamda verilerimizi 

muhtemelen Haziran sonu, Temmuz ortası gibi net olarak açıklamış olacağız. Ama elbette 

elimizde bilgiler var. Bunlar resmî olmamakla birlikte, kesin ve net bilgilerdir.  

Bu süreç içerisinde Mağazacılık’ta tam olarak neler yaptık? Bunu sizlerle paylaşmak 

istiyorum. Evet, şuradan başlayacağım. Bu çalışmalara ilk başladığımızda, 2013 yılında 

Galatasaray Spor Kulübü’nde yeniden reorganizasyon çalışması yapılırken Deloitte şirketi 

tarafından bir rapor hazırlanmış. Bu raporu elbette ben de dikkatle okudum, çünkü içinde 

Mağazacılık’la ilgili de birtakım bilgiler, birtakım öngörüler vardı. Deloitte’un raporunda, 

özetle bir reorganizasyona ihtiyaç olduğu, stokların yüksekliği, bu reorganizasyon içerisinde 

yapılması gereken yapısal değişiklikler anlatılıyor ve bu anlatılanların sonucunda da şöyle bir 

yere geliyordu. Deniyordu ki, 2020-21 yılları sezonunda, ancak bütün bu yapısal değişiklikler 

hızlı bir şekilde gerçekleşirse varacağımız nokta 95 milyon TL, o gün 32.2 milyon dolar olarak 

açıklanmış. Yani her şeyi doğru yaparsak, yeniden iyi organize olursak, ancak o zaman biz 

hem kâra geçeceğiz, hem de 32.2 milyon dolar ciroya ulaşacağız denmiş. Ekim ayındaki 

sunumda, ben daha iddialı bir şey söyledim. Dedim ki, 31 Mayıs 2015-2016 dönemi içinde 

mali yılda hedefimiz 100 milyon lira ciro ve 20 milyon lira kâr. Bu o günün şartlarında son 
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derece iddialı olarak gözüküyordu, ama biz ilk 6 ayda reorganizasyon anlamında bayağı bir 

yol kat etmiştik. Elbette alınacak daha çok yol var.  

Şimdi geldiğimiz noktayı da size göstereyim. Verdiğimiz hedefi fazlasıyla gerçekleştirdik. 115 

milyon lira ciro ve 22 milyon lira kâr gerçekleştirdik. Bu çok değerli bizim için, çünkü bu işi 

gerçekleştirirken geldiğimiz nokta şu. Ocak 2014-Aralık 2014’te zaten 12.7 milyon zararla 

başlamıştık işe. İlk 6 ayda o zararı 4.6 milyon liraya indirmiştik. O sıçramadan sonra, 

geldiğimiz noktanın 22 milyon lira olması bizi gerçekten ileride yapabileceklerimiz konusunda 

da çok daha fazla cesaretlendirdi. Bu, yapılanlar tamamlanmıştır, bitmiştir değil. Bu şunu 

gösteriyor. Çok büyük bir potansiyele sahip Galatasaray Mağazacılık. Galatasaray markası çok 

büyük bir potansiyele sahip. Bu doğru ve iyi yönetilirse, muhakkak çok daha iyi noktalara 

gidecek. Bu anlamda, Sayın Başkan bize çok önemli bir şans verdi. O da şu. Galatasaray 

Mağazacılık’ın gerçek bir perakende şirketi gibi, diğer Galatasaraylı kuruluşlarla elbette 

dayanışma içinde ama bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağladık. Bu anlamda da kendisine 

çok teşekkür ediyorum. 

Şimdi bu 22 milyon kâr şunun için de çok önemli, bizim açımızdan. Çünkü ilk başladığımız 

noktada, bir Çatalca’da ve bir de Tuzla’da meşhur bir e-ticaret depomuz vardı. Bu depoların 

taşınmasını gerçekleştirirken, -daha o zaman da söylemiştim size- 1 milyon 260 bin adet 

stokla başladık. Yani on yıl içerisinde birikmiş 1 milyon 260 bin stok. Esasında hem kötü bir 

durum, ama diğer taraftan da bir sermaye olarak algılanabilir. Fakat tabii burada sıkıntı şu. 1 

milyon 260 bin adet stoktan mutlaka kurtulmamız lazım. Ama bunları gerçek fiyatından 

satma şansımız yoktu. O anlamda, aşağı yukarı 800, 900 bin adet stoğu sattık. Bunlarda bir 

miktar, hatta önemli bir miktar zarar ettik. Fakat buna rağmen, 2 milyon 640 bin adet 

yaptığımız kârlı ürünle, yeni ürünle o zararı kompanse ettik ve onun üzerine kâra geçtik. Bu 

anlamda, 22 milyon çok değerli. Yani bu, şunu gösteriyor. Şu anda bir insan, fizik açısından 

konuşursak, 1 milyon 260 bin stoğu taşıyan, 1 milyon 260 bin kiloluk bir yükten kurtulup 400 

bin adet stokla dönen, sağlıklı, fit bir insan vücuduna sahibiz. Bundan sonra çok daha iyi 

noktalara gideceğiz inşallah.  

Tabii bu işi yaparken, önümüzde çok önemli bir yapı var. E-ticaret son derece önemli. Mayıs 

2014-2015’te toplam 6.9 milyon ciro yaptığımız bir alan. Bu çok büyük bir alan. Yani burada 

gidilebilecek çok yol var. Kullanmamız gereken çok daha fazla teknoloji var. Sonsuz bir konu. 

Burada çok büyük efor vermek lazım. Biz henüz bu anlamda istediğimiz kıvamda değiliz. Yani 

yapmamız gereken pek çok iş var. Bunları yapmak üzere yola koyulduk, ama bunlar için de 

biraz vakte ihtiyacımız var. Fakat buna rağmen, aldığımız aksiyonlarla Mayıs 2015-2016 

arasında e-ticaret ciromuzu 6.9’dan 16.4 milyon TL’ye çıkardık. Tabii bizim 22 milyon kâr, 115 

milyon ciroya çıkmamızda burası da bir etken, ama buranın payı gitgide artacak. Nasıl olacak? 

Bugün ya da yarın, muhtemelen birkaç gün içerisinde çok daha güçlü, çok daha kuvvetli, çok 

daha iyi bir galatasaraystore.org e-ticaret sitesine sahip olacağız. Onunla ilgili çalışmaları 

tamamladık. Ama onun akabinde de yapmamız gereken bir sürü şey var. Onları da inşallah 

tamamlamış olarak sizin önünüze gelmeyi arzu ederiz.  

Galatasaray Store’ların olduğu her yer bizim kalemiz, Galatasaray bayrağının dikildiği yerler. 

Şu anda toplam 82 mağazamız var. Mayıs 2015’te bunların bir kısmı, büyük bir kısmı bayiydi. 
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Bunların bayi olmasının bizim için şöyle bir etkisi var. Kârlılık anlamında, eğer kira/ciro oranını 

iyi tutturabiliyorsanız, kendi mağazalarınızı yönetmek açısından size çok daha büyük avantaj 

sağlıyor. Biz, Mayıs 2015’te kendimize ait olan mağaza sayısı 11 iken, Mayıs 2016’da bunları 

22’ye getirdik. Yani bunun içerisinde tek başına belki 10 mağazaya bedel olan Beyoğlu 

mağazamız da var. O ayrı bir kavram. Ama bir taraftan baktığımızda da, kendi 

mağazalarımızın Mayıs 2015’te toplam cirodaki payı % 35 iken bu pay artık % 55’e geldi. Bu 

gitgide artacak. Bunun gitgide artması, kira/ciro oranını iyi kontrol edersek, kârlılığımızın da 

daha çok artması neticesini getirecek. Bu bizim açımızdan güzel bir tablo.  

Demin bahsettiğim Beyoğlu mağazasının gece görünümünü o gün size göstermemiştim. Belki 

gece görünümünü de görmek hoşunuza gider. Sarı kırmızı ışıklandırdık ve yatırım tutarı 3 

milyon TL’dir. Bunun için hiçbir kredi kullanılmadı. % 100 Galatasaray Store kaynaklarıyla 

gerçekleştirdik. Şu anda ciromuza çok büyük katkı sağlıyor. Sadece ciromuza katkı sağlamakla 

kalmıyor. Maç günleri dışında, bizim maç biletlerini satın alabildiğimiz, bütün Galatasaray’la 

ilgili Bonus Kart, vesaire bütün işlemleri yapabildiğimiz bir buluşma noktası burası. Gitgide 

daha iyi bir noktaya gelecek inşallah. Burası bizim için çok önemli, burası bizim kalemiz.  

Bir taraftan da ürün yelpazesini çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yaz, bizim için önemli. Küçük 

olmakla birlikte yeni bir konsept denedik. Yalıkavak Palmarina’da, Galatasaray Store Marina 

diye yeni bir konsepti başlattık. Orada daha çok -size bugün dağıtılmış olan kataloglarda da 

gördüğünüz- hafif polo yaka tişörtler, sıfır yaka tişörtler, daha çok yazlık ürünler 

bulabileceksiniz. Dekorasyonu vesaire de biraz daha farklı oldu. Bu marina konseptine uygun 

oldu. Yolunuz düşerse uğramanızı öneririm.  

Tabii yeni kulüp mağazaları açmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da, sıkıntılı bayilerimiz 

vardı. Onların mağazalarını da -hesapları bize uygun olursa- devralmaya devam ediyoruz. 

Burada hemen önümüzdeki süreçte açılacak olan mağazalar var. Özdilek var, Kozyatağı 

Carrefour, Tepe Nautilus, Ankara Tren Garı, Esenboğa Havalimanı. Burada iki tane 

mağazamızı bayimizden devralacağız. Diğerlerini biz açıyor olacağız. Hedefimiz Galatasaray 

bayrağını 100 noktaya taşımak, 2016 yılı sonunda. Buna rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. 

Bu tabii bizim ciromuzun da daha yukarı gitmesi demek. İyi yönetildiği sürece, kârlılığımızın 

da daha yukarı gitmesi demek.  

Çok önemli bir konu, Galatasaray Store’lar Galatasaray’ın taraftarına, Galatasaraylılığa 

dokunduğu nihai nokta. O yüzden, Galatasaray Store normal bir perakende şirketi değil, 

normal bir perakende şirketi olmanın ötesinde, Galatasaray markasının iletişim noktası. O 

anlamda da, birtakım şeyleri anlatmak lazım. Biliyorsunuz, “Tek Bilek, Tek Yürek!” 

kampanyası, Türkiye’de ilk defa 1 milyon adet hedefini geçen kampanyadır. Çünkü pek çok 

rakibimiz 1 milyon adedi geçmek üzere pek çok kampanya düzenlediler, ama henüz daha 1 

milyonu geçeni duymadık. Bu kampanyaya destek olan tüm Galatasaraylılara da ayrıca 

teşekkürü borç biliyorum.  

Bir diğer önemli iş de, 100. yılda yazılmış bir senfonimiz vardı, biliyorsunuz. Sayın Kamran 

İnce yazmıştı. O senfoni bugün Galatasaray Mağazacılık’ın prodüksiyonu olarak hayata geçti 

ve buna pek çok insan emek verdi., Kamran İnce yazmıştı, Sayın İzzettin Çalışlar sözlerini 

yazdı. Sayın Dağhan Baydur’un çok büyük emekleri geçti ve Sayın Nasuhi Sezgin’in -Yönetim 
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Kurulu Üyemiz, Başkan Yardımcımız- çok büyük emeği geçti. Dünyada, bir kulüp için yazılmış 

olan ilk senfoni olma özelliğini taşıyor bu. Gelecek yıllara bırakacağımız miraslardan bir 

tanesidir. Bu işe emek veren herkes için de bir alkış rica ediyorum.  

Bu da belki gözümüze çarpmıştır. 2000 yılı UEFA Kupası bizim için çok önemli. Türkiye’ye 

gelmiş en büyük sportif başarı. Bunu yakalayan kulüp olmanın gururunu taşıyoruz. Her sene 

17 Mayıs’ta bunu bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Ama biz bunu geleneksel hâle getirmek 

üzere, “Aslan Avda” diye bir yarışma yaptık bu sene ve 17 Mayıs’ta UEFA Kupası’nı 

kazandığımız orijinal formaların benzerlerini ve Süper Kupa’yı kazandığımız orijinal formanın 

benzerlerini satışa çıkarttık, taraftarlarımız ulaşsın diye, onların anısına. Bunun lansmanını da 

“Aslan Avda” ile yaptık. “Aslan Avda”, Beyoğlu’nda Galatasaray Store’un önünden başladı. Bir 

define avı gibi, içinde Galatasaray’ın geleneklerini vurgulayan şifrelerle, en son Aslantepe’de, 

stadın önünde sona erdi. Şahane bir yarışmaydı. Galatasaraylı gençler Beyoğlu sokaklarında, 

üzerlerinde “Aslan Kupa Avında” tişörtleriyle her tarafta dolaştılar. Gelecek sene, bundan 

sonraki senelerde bunu geleneksel hâle getirip çok daha büyük çapta, her 17 Mayıs’ta 

İstanbul sokaklarını sarı kırmızıya boyayacağız inşallah.  

Galatasaray Mağazacılık olarak, şunu da söylemek lazım. Türkiye’nin kulübüyüz. Türkiye’nin 

formasını, armasını taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda, önümüzdeki Avrupa 

şampiyonasında Milli Takım’ımızı yürekten destekliyoruz. Bu anlamda, bütün Galatasaray 

Store’larda Milli Takım’ımızın formasını satıyoruz. Şu anda Milli Takım formalarının satıldığı 

tek kulüp mağazası da Galatasaray Store’lardır.  

Bu çok önemli bir proje, bunu da çok hızlı anlatmaya çalışacağım, vaktinizi çok almadan. 

Galatasaray Store Minik Aslanlar Çocuk Tribünü, bu ilk defa denenen bir iş. İnşallah başarılı 

olacağımıza inanıyorum. Aslantepe’de 2.000 kişilik bir çocuk tribünü oluşturmak için, 

Galatasaray Store bu işin sponsorluğunu yapacak. 8 ile 14 yaşındaki Galatasaraylılar, 

kendileriyle ilgilenen 100 tane ağabey ve ablalarıyla beraber bu tribünde olacaklar. 

Galatasaray bandosu ile beraber ve hepsi bir örnek kıyafetleriyle, formalarıyla, bir örnek 

bayraklarıyla tribünde Galatasaray’ı destekleyecekler. Bu bizim için çok büyük ve çok önemli 

bir proje. Burada da Galatasaray’ın öncülük yapacağına inanıyoruz, Galatasaray Store da 

sadece bir perakendecilik şirketi değil, Galatasaray’ın bir iletişim noktası olarak, bu iş için 

gereken her şeyi yapacak.  

Bu da uzun yıllardır konuşulan bir iş. Bu işi operasyonel olarak da Galatasaray Store üstlendi, 

Aslantepe’de, stadyumumuzda stat turu ve stat müzesi. Daha önce Divan Kurulu 

toplantılarının yapılmış olduğu çok amaçlı salonumuz şu anda yok yerinde, çünkü yıkıldı ve o 

alanda bir stat müzesi için çalışmalar başladı. Bunu çok kısa zamanda, layıkıyla, en iyi şekilde 

yerine getirmek için çalışıyoruz. Avrupa’daki benzerlerinin bir benzeri olacağına inanıyoruz. 

Bunun için de çok hummalı bir çalışma var. İnşallah en geç 2 ay içerisinde yapmayı umuyoruz. 

Mahcup olmamak için, tam olarak tarih vermeyeyim ama en kısa zamanda gerçekleşecek.  

Tabii bilinmeyen bir yönü daha var Galatasaray Mağazacılık’ın, o da şu. Geçen sene, tüm 

amatör şubelerimizin, hatta Eurocup şampiyonu olan Galatasaray basketbol takımımızın 

formaları Galatasaray Store tarafından tasarlandı ve yapıldı. Hâlihazırda şu anda bütün 

amatör şubelerimizin formaları en küçük yaş grubundan en yukarıya kadar, Galatasaray Store 
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tarafından tasarlanıyor, üretiliyor ve tedarik ediliyor. Basketbol ve voleybol A takımlarımız  

yeni bir sponsorluk anlaşması ile yeni bir sponsor üzerinden devam edecek, ama biz 

görevimiz gereği, bütün amatör şubelerimizin forma ve malzeme tedarikçisi olmaya devam 

edeceğiz.  

Şimdi çok basit gibi gözüken ama çok önemli bir şey, Türkiye’de Turquality programına dahil 

olan ilk spor kulübüyüz. Bu yeni gerçekleşti. Bunu şöyle bir örnekle vereyim. Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne üye olmak için bir başvuru yapmasının kabulü gibi bir şey bu. Bu, 

Türkiye’den dünya markaları yaratmak üzere devlet desteğini içeren bir program ve 

Türkiye’nin çok önemli perakende şirketlerinin burada isimleri var. Bu programa dahiller. Biz 

bu programa dahil olabilmek için bir sürece dahil olduk. Önemli olan kısmı şu. Bu dahil 

olduğumuz süreç, aynı Avrupa Birliği’ndeki görüşmeler gibi, fasıllar aşılarak ilerliyor ve çok 

ağır ve uzun bir süreç. Bu sürecin sonunda gireceğiniz nokta ve bu programa dahil olmanız şu 

anlamı taşıyor. Türkiye’de gerçekten kurumsal anlamda yönetilen, organizasyon yapısı ile, 

bütün faaliyetleri ile gerçekleşen bir perakende şirketi olduğumuzun tescili olacak bu 

programa kabulümüz. Ve buradan şunu söyleyeyim. Bizim gerçekte rakiplerimiz esas 

itibarıyla diğer spor kulüpleri, mağazaları değil. Türkiye’nin en büyük perakende şirketlerinin 

gelmiş olduğu noktaya gelmektir hedefimiz. Bunu da Galatasaray markasının potansiyeli ile 

gerçekleştireceğimize inanıyoruz.  

Bu bence çok önemli bir şey, senelerdir konuşulan bir konu. Galatasaray Store’larla ilgili bir 

algı, sürekli rakip kulüplerimizin gerisinde olduğumuz gibi bir algı var. Ben bugün gururla 

söylüyorum ki, Türkiye’nin en kârlı kulüp mağazacılık şirketi Galatasaray Mağazacılık’tır. Bir 

numaralı kulüptür. Arkasındaki kulüple -ilk 9 ay açıklanan resmî veriler üzerinden- 3 katı fazla 

kâr etmiştir. Son çeyrekte, özellikle “Tek Bilek, Tek Yürek!” kampanyasında bu fark daha çok 

açıldı. Temmuz ayında bunu resmî olarak ilan edeceğimizi biliyorum, ama gayriresmî olarak 

size söylüyorum. Şu anda kulüpler mağazacılık liginin açık ara lideri, Galatasaray Store’lardır.  

Devam ediyorum ve sona doğru geliyorum. Vaktinizi çok aldım. Geçen sene Ekim ayında 

taahhüt ettiğimiz gibi, -mahcup olmadık, bu sene de inşallah mahcup olmayız- 2016-17 mali 

yılı ciro hedefimiz 150 milyon TL’dir. 2016-17 mali yılı kâr hedefimiz ise 35 milyon TL’dir. 

2016 yılı sonunda toplam mağaza sayımızı da en az 100 mağazaya ulaştıracağız. İnşallah 

mahcup olmayız. Asıl vizyonumuz da bu.  

Şu anda yapmaya başladığımız bir çalışma var. Çok ciddi bir uluslararası şirketle çalışmaya 

başladık. Anlık raporlama yapabileceğimiz, anlık yönetici raporlaması yapabileceğimiz bir 

çalışma içindeyiz. Bu, Galatasaray Mağazacılık’ın gitgide daha da şeffaf olması demek. Yani 

istediğiniz an, Galatasaray Mağazacılık’la ilgili istediğiniz raporlamayı o an alabilecek hâle 

geleceğiz. Fakat daha da önemlisi, kâr etmeye bu şekilde devam edersek, yapısal 

organizasyonu bu şekilde tamamlarsak ve bu online raporlama sistemini de neticelendirirsek, 

o zaman 2 yılın sonunda halka arz edilebilir bir şirket hâline geleceğiz. Bu, halka arz edileceğiz 

demek değil. Elbette bunun kararını Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulla paylaşacaktır. İster 

halka arz edilir, ister halka arz edilmez, ister fonlarla görüşülür. Ama eninde sonunda, 2 yılın 

içerisinde, kâr eden, sağlıklı yapıya sahip, 500 milyon liralık bir şirket değeri oluşturacağız ve 
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Galatasaray Store’ları halka arza hazır hâle getireceğiz. Bütün bunları da inşallah tek bilek, 

tek yürek olarak yapacağız. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Mağazacılık Şirketi Sayın Genel Müdürü Ali Öğüdücü’ye teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bildiğiniz gibi, dünya üzerindeki bütün büyük kulüplerin başarılı yönetimlerinde mağazacılık 

önemli bir yer tutuyor. Bizde maalesef biraz hafif geçmişti, ancak arkadaşımızın katkısı ile, 

111 yıllık şerefli geçmişi olan bu kulübün marka değerini hakikaten topluma ifade edebilecek 

noktaları arkadaşımız tespit etti. Onun için, kendisine teşekkür borçluyuz. Koyduğu hedefleri 

de tabii yakından takip edeceğiz. Bahsettiği 150 milyon ciro ciddi bir rakam. İnşallah olacak.  

Efendim, bugünkü toplantımızın burada yapılmasının sebebi, daha önce de arz ettiğim gibi, 

kupa şampiyonu olmamız. Kupa şampiyonu olduğumuz yıllarda, bu toplantıları da burada 

gerçekleştiriyoruz. Buradaki amaç, sizlerin bu tesisimizi de bu vesileyle ziyaret etmeniz, 

yakından görmeniz. Bu itibarla, bugünkü toplantımızın sonuncu maddesinde, güncel konular 

ve dileklerde, mümkünse 3 arkadaşımıza 10’ar dakikayı geçmemek kaydıyla söz vereceğim. 

Müracaat edenler Taner Aşkın, İbrahim Göknar ve Doktor Ahmet Özdoğan. Evet, 3 

arkadaşımızı tespit ettik. Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Kulüp Başkanı ve Yönetici Arkadaşlarım, Muhterem Divan Kurulu Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde en önemli husus 

huzur, birlik ve beraberlik. Dün zuhur eden müessif terör olayını bir vatandaş olarak, bir 

Galatasaraylı olarak, bir Türk olarak kesinlikle kınadığımı arz ediyorum. Bu tip şeyler sadece 

ülkeyi değil, bizleri de etkiliyor. İşte buradan gelerek, Galatasaray’ın da alması gereken bazı 

dersler olduğunu söylemek istiyorum. Bunun için huzurlarınızdayım.  

Özellikle söylemem gereken bir şey, şurada görmüş olduğunuz kupanın Galatasaray olarak, 

Galatasaraylılar olarak bizler için çok büyük bir değeri var. Birincisi, her şeye rağmen, çok da 

muvaffak olduğumuzu söyleyemediğimiz bir sportif sezondan sonra, bizi aynı zamanda 

cezadan da kurtaran işte bu kupa. Bunu buraya getiren herkese ama herkese, emeği ne 

olursa olsun, başta taraftarlar olmak üzere, huzurlarınızda binlerce kez teşekkür ediyorum.  

Biraz evvel söylediğim noktaya tekrar geliyorum. Bizim Galatasaray’da en önemli sıkıntımız, 

sadece ve sadece ortak bir paydada buluşamamak. Bu ne hikmetse! Tanrı böyle mi takdir 

etmiş? Asla. Ben 60 senedir bu kulübün içerisindeyim. Son zamanlarda -maalesef üzülerek 

söylüyorum- bunlara şahit oluyorum. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz, çok önemli bir 

zaman var önümüzde. Bu başarı, bu görmüş olduğumuz kupanın süreci, maksimum 2 ay, 2.5 

ay sonra sezon başladığında, çok şeylerin değiştiğini hep beraber görürüz.  

Muhterem Arkadaşlar, Sevgili Galatasaraylılar,  

Kulübümüzün içinde bulunduğu bu durumdan çıkış noktası tabii ki projeler, tabii ki birtakım 

yatırımlar, tabii ki birtakım sponsorluklar. Ama en önemlisi, en önemlisi, lütfen birliğimizi, 

beraberliğimizi muhakkak koruyalım. Biz Galatasaraylılar olarak böyle yetiştik, böyle gördük. 

Bunu dağıtmayalım. Bakın, geçen seferki toplantıda ben çok önemli bir şey söyledim. Onu 
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tekrar etmek istemiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Bir yönetim seçilmiş, biz seçmişiz. Şimdi 

bir tek görevimiz var, bu yönetimin arkasında durmamız lazım. Birimiz çıkıyor, efendim şöyle 

oldu, ötekisi çıkıyor böyle oldu. Ya beyler, bunlar yakışmıyor Galatasaraylılara. Mesela bakın, 

ben bir şeyi hazmetmiyorum, açık açık söyleyeyim. Galatasaray’ın iki tane sayın başkanı. 

Başarılara imza atmış sayın başkanlarından bir tanesi, Sayın Faruk Süren, ne işin var kardeşim 

senin berber reklamında? Sen Galatasaray’ın başkanısın ya, ne işin var? Ondan sonra, 

gazetelerin önemli sayfalarında her gün beyanat veriyorsun. Niye? Orada olmaktan dolayı 

veriyorsun o beyanatı. Faruk Süren olsaydın, Galatasaray Başkanı olmasaydın, asla sana 

kimse bu rağbeti göstermezdi. Galatasaray’ı kimse kullanmasın bu şekilde.  

Öbür tarafta başka bir başkanımız geliyor. Ya, senin içinden çıkan bir yönetim, senin 

yönetiminden çıkan bir yönetim. Her dakika bir tenkit. İstifa etsinler, bilmem ne yapsınlar, şu 

olsun, bu olsun. Sayın Duygun ağabey, yapma, gözünü seveyim. Sen bizim saygıdeğer bir 

büyüğümüzsün, ama bir noktada duralım. Bakın, siz Galatasaray’da bütün makamları işgal 

ettiniz, bütün makamlarda görev yaptınız ve bunları da bihakkın yaptınız ama bir şeyi 

yapmadınız, yöneticilik yapmadınız Galatasaray’da. Tek yapmadığınız şey yöneticilik. Kusura 

bakmayın, bunları söylemek zorundayım, çünkü son zamanlarda sayın yönetimimizin yaptığı, 

camiada birleşmeyi temin etmek için bir operasyon var, belki duydunuz. Son ayın 2’sinde, 

evet, o tarihte Sportif A.Ş.’de 3 Yönetim Kurulu arkadaşımız istifa etti, onların yerine 3 tane 

Yönetim Kurulu arkadaşımız geldi. Kulüp bunu KAP’a bildirdi. Bu arkadaşlarımız Galatasaray’a 

hizmet için oraya geldiler ve birlik, beraberliği sağlamak için geldiler. Ama biz eğer bugünden, 

vay bu arkadaşlar niye oradalar, vay niye şuradalar falan diye düşünürsek, çok yanlış şeylerin 

peşin hükümlüsü olarak yanlış karar vermiş oluruz. Bunlar doğru şeyler değil.  

Bakın, bana sorulan bir sual. Efendim, Sayın Alp Yalman muhalifti, e niye şimdi orada? Bunu 

kendisine soracaksınız, bir. İkincisi, eğer oradaysa, ben Alp Yalman’ın yaptığı hareketin doğru 

olduğunu söylüyorum. Gerek varmış ki, Alp Bey, başkan olmasına rağmen, çağırıldığı zaman 

gelmiş, Galatasaray’ın bir neferi olarak orada hizmet ediyor. Takdir etmemiz lazım.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Tabii ki, seçtiğimiz yönetimin arkasında duracağız. Ama bu şu demek değil. Hataları varsa, 

eksikleri varsa, ikaz edilmeleri gereken hususlar varsa onları da buradan, bu kürsüden 

söyleyeceğiz, yol göstereceğiz, yardımcı olacağız. Bir ihtiyaçları varsa destek olacağız.  

Şimdi bu noktada bir iki şey var, ben bunu söylemek istiyorum. Bütün üyelerimiz değil ama 

önemli miktarda üyemizin Yönetim Kuruluna müracaatıyla yapmış oldukları, eski geçmişi 

araştırmak üzere bir dilekçeleri var. Benim de böyle bir talebim var. Sayın Başkan bunun 

belirli bir şirkete havale edildiğini, neticenin o şirket tarafından açıklandıktan sonra bizlerin 

bilgisine sunulacağını söyledi. Benim bazı duyumlarım var. Doğrudur, yanlıştır, bilmiyorum. 

Ama bu konuda Sayın Başkandan, kesin ve net bir açıklama istiyorum. Bu hangi safhadadır, 

neyin nesidir? Çünkü bakın, Galatasaray’ın bir yerlere gitmesi lazım. Oraya gidebilmesi için 

de, Galatasaray’ın çok önemli insan potansiyeline ihtiyacı var. 20 senedir, 25 senedir hep aynı 

insanlarla yönetilen bir Galatasaray... Demek ki, insan gücü, insan fikri üretemiyor. İnsan 

sıkıntısı var demektir. Hâlbuki yok böyle bir şey. 12 büyüğün içerisinde ne kıymetler var, ne 
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cevherler var! Ama maalesef, bir yerde tıkanıyoruz. Bunun önünü açmamız lazım. Dolayısıyla 

benim ricam, Sayın Başkandan bu konuda bir açıklama bekliyorum.  

Bir diğer husus, çok önemli, aynı zamanda güncel bir konu. Hukuka intikal etmiş bir konu 

deyip geçemeyiz. Bakın, burada yapılacak bir şey varsa, biz üyeler olarak her şeyi yapabilecek 

konumdayız. Kim mafyaymış, kim bilmem neymiş, kim buymuş, falan, filan, boşverin bunları. 

Bunların hepsi lafıgüzaf, hiç kimsenin kimseye yapacak bir şeyi yok. Eğer biz haklı isek, 

sonuna kadar hakkımızı müdafaa etmek durumundayız. Ada durumundan bahsetmek 

istiyorum. Ada’daki son durum ciddi anlamda herkesi rahatsız etmiş durumda. Yönetimin bu 

konuda çok daha aktif rol almasını rica ediyoruz. Destek olmaya da hazırız. Bakın, üyeler 

olarak destek olmaya da hazırız. Ne varsa, siz bizden isteyin, biz sizin yanınızdayız. Ama bunu 

kanuni mercilere aktardık diyerek halının altına süpürmeye kalkanlara yardımcı olmayalım.  

Bir başka hususa daha geliyorum, çok önemli. Pazar günkü Fanatik gazetesinde... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Aşkın, hususları toparlayın, yavaş yavaş bitirin. 

Taner Aşkın 

Son söz. Fanatik gazetesinde önemli bir husus var. Takımın futbolcularından, aynı zamanda 

ikinci kaptanı Bay Sneijder bir beyanatta bulunuyor. Çeşitli konulara değiniyor ve bu arada -

maalesef beni en çok rencide eden husus- “Radikal karar alacak yönetici yok.” diyor. Pardon 

beyler, affedersiniz, bu Sneijder’e düşmedi. Kim olursa olsun, bu Sneijder’in işi değil. Böyle 

bir şey yok. Burası Galatasaray Kulübü. Burada her türlü şey olur, ama bu terbiyesizlik olmaz. 

Bu hem Genel Kurula, hem Yönetim Kuruluna ve hem de Galatasaray camiasına karşı 

yapılmış en büyük hatadır. Ben şimdi sayın yönetimden ne bekliyorum, biliyor musunuz? 

Bunun cezası, bunun karşılığı ne olacak? Bu Sneijder de olabilir, bu Sneijder’dan daha üstün 

futbolcu da olabilir. Ama Galatasaray’da bu söylenmez. Bunun yolu bu değil. Bu yönetim de 

buna muhatap değil. Dolayısıyla, bu lafı söyleyenin en azından bir şekilde, en azından 

diyorum, bir şekilde ikaz edilmesi lazım.  

Efendim, kusura bakmayın, zamanınızı aldım, beni dinlediniz. Hepinize son derece teşekkür 

ediyorum, saygılar sunuyorum. İyi bayramlar diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Aşkın, teşekkür ederiz. Sayın Başkan Dursun Özbek, sorulara cevap verme talebinde 

bulundu. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Taner Aşkın’a teşekkür ediyorum. 3 konu da aydınlatılması gereken hususlar ihtiva 

ediyor. İyi bulunmuş, tespit edilmiş sorular. Birincisi, geçmişle ilgili araştırma ile ilgili son 

günlerde, acaba Başkan buradan caydı mı yahut da... Efendim, böyle bir şey yok. Bu 

araştırma yapılıyor. Bu araştırmanın gizliliği esastır ve bu esasa bağlı olarak da devam ediyor. 

Dolayısıyla, hiçbir şekilde buradan geri adım atılması söz konusu değil. Bu ortak alınmış bir 
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karardır ve bugünkü yönetim bu kararın arkasındadır. Kesinlikle buradan geri bir adım söz 

konusu değildir. Bu bir.  

Ada’yla ilgili, evet. Ada’yla ilgili açtığımız davada çok kısa sürede sonuca ulaşacağımız belli 

olunca, tabii mevcut kiracıdan böyle ipe sapa gelmez yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Çünkü o da 

gördü ki, davanın seyri Galatasaray Spor Kulübü’nün son derece lehine devam ediyor. Onun 

için, haksız şekilde yaptığı bu uygulama ile ilgili yine dün kendisine çok ağır bir ihtarname 

gönderildi. Bu uygulamadan vazgeçmesi, bunun özlük haklarımıza, kulübümüzün üyelerinin 

kullanımına yönelik haklarına tecavüz olduğu konusunda da kendilerine çok ağır bir 

ihtarname çektik. Peki, bununla kifayet edecek miyiz? Hayır, biz hukuka intikal etmiş bir 

konuda tabii önce yasal yolları deneyeceğiz. Bundan sonraki periyotta da, kulübümüzün 

üyelerinin haklarını korumak için yine ortak akılla ne yapacağımız konusunda da hiçbir zaman 

pes etmeden bu savaşı sürdüreceğiz.  

Sevgili Taner ağabeyime özellikle Ada ile ilgili yapmış olduğu tespitten dolayı çok teşekkür 

ediyorum. Çok güncel bir olay.  

Üçüncü soruyu tekrar hatırlatır mısın tam olarak? Sneijder konusu. Özellikle böyle sormak 

istedim, çünkü basında olaylar o şekilde tezahür ediyor ki... Bakın, Sneijder’ın ertesi gün 

tekrar bir açıklaması oldu. “Söylemlerim çarpıtıldı.” dedi. Söylemleri ister çarpıtılsın, ister 

çarpıtılmasın, -ne kadar çarpıtıldığını kimse bilmiyor, ne söylediğini kimse bilmiyor- ama 

Galatasaray’la ilgili bir şey söyleniyorsa, Galatasaray 111 yıllık tarihinin gereği olarak, 

gerekeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin, bu Yönetim Kurulu da Galatasaray’ın 111 yıllık 

şanına yakışır şekilde davranacaktır. Çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana da derhâl cevaplarını verdiği için teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar, 

buyurun efendim. İbrahim Bey, süreniz sınırlı, lütfen.  

İbrahim Göknar 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi tekrardan sevgi ve saygı ile selamlıyorum efendim. Efendim, ben de konuşmama bu 

tarihî kupa ile başlamak istiyorum. Tarihî derken, anlamı çok büyük kupa. Lukas Podolski 

attığı golle kulüp tarihine yazıldı. Açıkça ifade edeyim, eğer Podolski o topu filelere 

göndermeseydi, belki bizim bugünkü veya bundan sonraki 3-5 ayki Divan Kurulu 

toplantılarımız iptal olabilirdi. Bu gol, Galatasaray Kulübü’nün geleceği açısından da son 

derece önemli bir goldü.  

Bu arada, konuşmama başlamadan önce, Aydın Bey’in çok güzel tasarımı ile sunduğu anı 

rozeti ile ilgili, ona ilave bir şey söylemek istiyorum. Kulübümüzün müzesinde -3 kere ziyaret 

etmeme rağmen- dördüncü yıldızımızla ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Sayın 

yönetimimizden rica edeceğim. Lütfen behemehâl dördüncü yıldızımızla ilgili bir küçük 

köşenin, ama anlamlı bir köşenin müzede yer almasını özellikle istirham ediyorum.  

Efendim, her ay Divan Kuruluna geliyoruz, çeşitli taahhütlerde bulunuyoruz. Benim bu 

konuşmamda, Sayın İrfan Başkanımızın da konuşmasında belirttiği gibi, biraz mizah, biraz 

bilgi, biraz matematik olacak. Şimdi taahhütlere bakalım. Sayın Dursun Başkanım 19 
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Mayıs’taki bir demecinde, Galatasaray Kulübü’nün Mayıs ve Haziran ayında toplam ödemesi 

gereken paranın 150 milyon lira olduğundan bahsetti. Bu aylık 75 milyon liraya tekabül eder. 

Şöyle bir matematiğe bakarsak, bunun anlamı şudur çok özetle. Demek ki, Galatasaray 

Kulübü’nün toplamda borçlarını çevirebilmesi için her ay 25 milyon dolara ihtiyacı var. Yani 

her ay kulüp kasasına 25 milyon dolar girmesi gerekiyor. Açık söyleyeyim, Lukas Podolski’nin 

golü bu parayı getirmez. Bu kupa da bu parayı getirmeyecektir. Biz kupalara alışığız, kupaların 

efendisiyiz. Orada Allah’a şükür hiçbir sorunumuz yok. Ama asıl önemli konuyu lütfen 

atlamayalım. Çünkü asıl önemli konumuz, hepimizin bildiği gibi, içinde bulunduğumuz idari 

ve mali statü.  

Şimdi yine taahhütleri takip edersek, “Mayıs ayında kesinlikle kâr edeceğiz.” dediniz Sayın 

Başkan. Gerçi henüz 1 hafta geçti, belki hesaplar netleşmemiş olabilir. Ama ben istirham 

ediyorum, kâr ettik mi, etmedik mi? Kabaca bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Aynı 

şekilde, yine Mayıs ayında, ligin son maçı bitmeden yeni hocayı açıklayacağız, dedik. Şu anda 

Haziranın 6’sı, “Daha vakit var.” demeçleri duyuyoruz. Belki Avrupa şampiyonası sonrası yeni 

bir hoca bulabileceğiz. Bu arada, basketbol erkek takımımız ve voleybol bayan takımımıza 

FIBA’dan -ki FIBA bir anlamda Avrupa Şampiyonlar Ligi demek, biliyorsunuz- önümüzdeki yıl 

için transfer yasağı geldiği bilgisi var. Bu hususta ne durumdayız, bu yasak niçin geldi? Bunu 

da açıklarsanız çok memnun olurum.  

Mecidiyeköy’de otel taahhüdü vardı. Tabii bunlar uzun vadeli yatırım, çok başarılı projeler. 

Ancak önceden kira idi konu, daha sonradan geri satın almak üzere satış idi. Orada hangi 

noktadayız? Onu da mümkünse açıklamanızı istirham edeceğim.  

Taner Bey dokundular, İngiliz denetim şirketi konusuna. Siz de çok güzel cevapladınız 

Başkanım. Ancak benim de merakım şu. Süreç ne zaman bitecek? Gizlilik, vesaire, tamam, 

haklısınız. Süreç ne zaman bitecek? 1 sene sonra mı, 3 sene sonra mı, 3 ay sonra mı? Bu 

konuda öz bir bilgi istirham ediyorum.  

Galatasaray Adası benim de notlarımda var. Gerçekten neredeyse orada doğmuş birisi 

olarak, çok üzgünüm. Ada’nın özeti de şöyledir efendim. Ben hasbelkader emlak işiyle de 

uğraşıyorum. Bakın, matematikten bahsediyoruz. Bugün İstanbul şehrinde metrekare kira 

ticaride 45-50 dolar civarındadır. En önemli nokta da Esentepe-Maslak hattıdır, o akstır. Kaldı 

ki, bizim Ada’mız zaten oraların 2-3 misli önemli bir noktaya sahip. Diyelim ki, 50 dolar. Bizim 

Ada’mız, yani Galatasaray Adası 2 bin küsur, 2 dönüm, 2.5 dönüm, 2.500 metrekare tapulu 

bölüm. Bunu eğer çarparsanız, yıllık getirisinin en az 1.5 milyon dolar yapması lazım. Çok 

basit bir matematik bu. Yılda1.5 milyon dolar. Bunun karşılığında bizim işletmeciden aldığımız 

miktar sanırım 300 bin dolarlar civarı, 400 bin. Yani 4 katı, 5 katı eksik alıyoruz.  

Şimdi bakın, ben doğduğum yerde misafir olmak istemiyorum. Lütfen bunu bana caiz 

görmeyin. Elbette çalışmalar yapılıyordur, elbette hukuk devam ediyordur. Ancak dediğim 

gibi, ben tebrik ediyorum işletmeciyi aslında, çünkü sadece Ada’yı işletmiyor, koskoca 

Galatasaray camiasını işletiyor.  

Efendim, çözüm önerilerimize gelince... Ben bu kürsüden birçok defa birtakım çözüm 

önerilerinde bulundum. Onları şimdilik bir kenara bırakıyorum ve yönetimimize bir naçizane 

kopya vermek istiyorum. Bulunduğumuz noktadan Kadıköy 1 saat, Beşiktaş yarım saat. Acıdır 
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bunu söylemek ama söyleyeceğim. Eğer uygun bir zaman olursa, idarecilerimizin bir 

Kadıköy’e, bir de Beşiktaşa uğrayıp, oralarda neler oluyor, incelemelerinde fayda var. Ben 

kısaca özetleyeyim. Kadıköy genel kurulunu Pazar günü yaptı, 3- 4 gün önce. Hiçbir şeye taviz 

vermiyor. Van Persie, Nani vitrinde, buyurun alın, diyor, satılıyor. Böyle Sneijder vesaire gibi 

laflar yok. Her zaman ikinci oluyorlar. Allah’a şükür, biz her zaman birincisiyiz. Ama her 

zaman gündemin ilk maddesini onlar belirliyor. Bu bir. Beşiktaş’a da uğramanızda fayda var. 

Zavallı göçebe Beşiktaş 3 senedir statsız, beş parasız, bugün tarih yazdı. Bugün tarih yazdı. Biz 

Galatasaray olarak kupaları kaldırıyoruz, ancak borç havuzu içinde, borçlar içinde yüzüyoruz. 

Bunun bir anlamı var. Lütfen bunu sakin aklımızdan bir düşünelim.  

Sayın Başkan, sözlerimi bitirirken, sağ olun, var olun, gerçekten çok çalıştığınızı her seferinde 

bu kürsüden söylüyorum. Ancak biraz önce dediğim gibi, dost acı söyler. Galatasaray gemisi 

mali anlamda neredeyse batıyor. Geleneksel bir laf vardır, bilirsiniz, gemi batarken kaptan 

gemiyi en son terk eder diye. Buna tabii ki hiç şüphe yok. Ama Başkanım, biz sizi terk etmeniz 

için değil, gemiyi kurtarmanız için seçtik. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Biz de teşekkür ediyoruz Sayın İbrahim Göknar’a. Sayın Ahmet Özdoğan, buyurun efendim. 

Sayın Doktor, 10 dakikada toparlamanızı rica edeceğim. 

Ahmet Özdoğan 

Zaten onun için sunumla gelmedim bugün. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sağ olun, çok teşekkür ederim. 

Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Basın Emekçileri,  

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlk önce, gerek bu kupa, gerek bundan önceki bütün 

kupalarda kimlerin emeği geçtiyse, kimler ter akıttıysa, bütün Galatasaraylıların önünde 

saygıyla eğiliyorum bir kere. Ayrıca, Sportif A.Ş.’de görev yapmış olan insanlar var, onlar 

görevlerini bıraktılar. O görev yapan insanlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray’da görev 

yapan insanlara, yeni insanlara da hayırlı olsun diyorum. Bu arada değerli dostum Aydın Bey’i 

de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. İnşallah başka üyeler, hepimiz 

bu çalışmalara destek oluruz.  

Şimdi efendim, Galatasaray bir ceza aldı ve bir sene Avrupa’ya gidemiyor. Şimdi Sayın 

Başkanım burada. Sorum şu. Bakın, biz ceza aldığımızda, 3 tane yıl zararımız vardı. Şöyleydi 

zararlarımız: 38 milyon euro, 70 milyon euro ve 55 milyon euro. Diyelim ki bu sene sıfır 

getirdik, yani zarar yapmadık. Peki, 70 ve 55 önümüzde duruyor. Sayın Başkana soruyorum. 

Önümüzdeki sene, Galatasaray inşallah şampiyon olduğunda, 125 milyon euro zararla 

UEFA’nın karşısına geçeceğiz, eskiye yönelik. Hâlbuki olması gereken zarar 30 milyon euro. 

Bunu nasıl çözecekler? Birinci sorum bu.  
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İkinci olarak, biliyorsunuz ki, Galatasaray’da transfer mevsimi açıldı. Teknik adamımız yok, 

ama biz transfer yapma eğilimindeyiz. Bir kere, bu tabiata aykırı bir şey. İlk önce teknik 

adamınız olacak, çünkü ne oynayacağınızı bilmiyorsunuz. İkinci çok önemli nokta da şudur. 

Lütfen Sayın Başkan ve yönetimden bir şey rica ediyorum. Camiayı çok ümitlendirmeyin ve 

doğru iletişim kurun. Taraftarınıza olmayacak şeyler vaat etmeyin ve doğruları söyleyin. 

Onun için de ben kendisinden rica ediyorum. Bizim bu seneki bütçemiz ne kadar ve kaç tane 

futbolcu alınacak? İsim vermesine gerek yok. Bütçemiz şu, şu kadar futbolcu alalım diyelim 

ve insanlar, taraftarlarımız ve camiamız o zaman ona göre hareket etsin.  

Şimdi bir başka konuya geçeceğim. Bu konu benim için çok önemli bir konu, Galatasaray 

Adası. 4.6.2016 tarihi itibarıyla, işletmeci, Galatasaray Kulübü üyelerine zorunluluk getirdi. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Size hiç kimse zorunluluk getiremez. Size zorunluluk getirilirse, Galatasaraylı diğer üyeler 

gereğini yapar. Nasıl yapar? Biz ilk önce sayın yönetimden hukuk kurallarının içinde bir eylem 

planı yapmasını istiyoruz. Bu eylem planının nasıl olduğu tartışılır, ama hukuk kurallarının 

içinde tabii ki. Sadece hukuka gitmek değil. Peki, biz ne yapıyoruz? Değerli kardeşim, çok 

sevgili kardeşim Sayın Adnan Öztürk Bey’le birlikte yönetime başvuruyoruz. Şimdi bir dilekçe 

örneği vereceğim Sayın Divan Başkanıma, çünkü Divan Kurulu üyesi olduğum için. Bu üyenin, 

107/2 ve 109/4. maddelerden Disiplin Kuruluna verilmesini istiyoruz, ben ve Sayın Adnan 

Öztürk.  

Şimdi efendim, bir başka konu da kurumsallaşma. Efendim, 2011’den beri bunu dinliyoruz, 

kurumsallaşıyoruz. Şimdi bakın, Sayın Başkanım buraya geldi ve dedi ki, “CAS’a gideceğiz, çok 

önemli.” dedi. Ben size biraz sonra bazı şeyler okuyacağım. Mutlaka CAS’ta da Sayın Başkanın 

karşısına bunlar çıkacak. Bunlar önemli şeyler. Bakın, 7 ay önce aldığınız mali işler müdireniz 

yok, görevini bıraktırıyorsunuz. Bunu bıraktırırsınız, bıraktırmazsınız, o sizin takdiriniz, ona bir 

lafım yok. Ama 7 ay önce alan sizsiniz. Çok önemli bir şey olmadıktan sonra, mali işler gibi bir 

müdireyi niye bıraktırırsınız, onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Dün çok değerli bir 

gazeteci kardeşim, değerli bir gazetede önemli bir yazı yazdı. Yazı Sayın Fatih İşbecer’le. Sayın 

Fatih İşbecer, Galatasaray Yönetim Kurulunun Genel Sekreteri. Bu da yetmiyor, Sportif 

A.Ş.’nin Başkan Yardımcısı. Bakın, ne diyor. Diyor ki, -kendisi mektup yazıyor- “Ben Yönetim 

Kurulunda söylediğim şeyleri tekrar paylaşmak istiyorum.” diyor. “Galatasaray’dan 216 bin 

lira tazminat ödenerek atılmış ve Ali Dürüst ağabeyin seçim şartı olarak geri aldırılmış 

Galatasaray’ın en kötü finansal CFO’sunu tutmak adına bu durumlara düşüyoruz.” diyor. 

“Gözde Turan Hanımefendi’yi Başkanım 3 kişi arasından seçti ve bunun üzerine göreve 

başladı. Sedef Hanım’ın gitmesi için göreve başladı.” diyor. “Gözde’nin hazırlamasına yardım 

ettiği ve sizlerle paylaştığım Galatasaray’ın 2016 ile ilgili zarar tahminlerimizin raporu 

üzerinden bir hafta geçtikten sonra bu konunun gündeme düşmesi manidardır.” diyor. 

Yetmiyor efendim bu, başka bir şey daha söylüyor. “Bundan böyle, değerli kulübümüzün 

herhangi bir finansal planı olmadan, nakit akışı olmadan, günlük operasyonlarla idare etmek 

durumunda kalacağız.” diyor. “Ben 45 maddelik futbol çözüm raporu ve Galatasaray’ın 

geleceğini ilgilendiren finansal raporlar hazırlar ve aksiyon planlarını sunarken, bazıları Bizans 
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oyunu çeviriyor.” diyor. “Bizim misyonumuz, Galatasaray’ın geleceğini kurtarmaktır ve şu an 

maalesef bu yönde ilerleyemiyoruz.” diyor. Bu, Sportif A.Ş.’nin Başkan Yardımcısı.  

Başka bir şey daha arz edeceğim, hepiniz çok üzüleceksiniz. Ramazan ayında, Gözde Turan 

Hanımefendi işyerine gidiyor, iş yerinin kapısı bir gün önceden kırılmış, kapının kilidi 

değiştirilmiş ve içeri giremiyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunun üzerine, iki sene önce bizim marka değerimiz 17. idi, geçen sene 19.’yuz, bu sene 39.’ 

yuz. Ve biz ayın 16’sında CAS’a gittiğimizde, karşımıza bunu çıkartırlar. Bunların hepsini iyi 

düşünmemiz lazım, hepsini iyi planlamamız lazım. 

Ben son olarak iki şey söylemek istiyorum. Ramazan ayı hoşgörü ve zenginliktir. İnşallah 

Ramazan Bayramımız huzur, sağlık, mutluluklar getirir, hepinize hoşgörüler getirir.  

Son olarak, Divan Kurulu Başkanına ve Sayın Divana da bir önerim olacak. Biterken, sadece 10 

saniyelik teröre lanet ve 500’ün üzerindeki şehit için, sadece onlar için, lütfederlerse bir saygı 

duruşunda bulunalım. Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum efendim. Sağ olun, 

var olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Ahmet Özdoğan’a teşekkür ediyoruz efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünkü toplantımız burada bitiyor. Önümüzde Şeker Bayramımız var. Şeker Bayramını 

şimdiden tebrik ediyorum. Temmuz ayında yapacağımız toplantının yeri ile ilgili lütfen size 

gönderilen mesajlara dikkat ediniz. Nerede olacağını, sayın yönetimle tespit ettikten sonra 

size bildireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Oruçlu olmayan değerli arkadaşlarımızı da 

toplu yemeğe davet ediyorum efendim.  

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)      

 Başkan Yardımcısı         

 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

 Sekreter          Sekreter 

 


