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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 08 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Basın mensubu arkadaşlar lütfen yerinize geçin, toplantıyı 

açacağım. Divan Kurulunun değerli üyeleri, kıymetli Galatasaraylılar, Kasım 2017 Olağan 

Divan Toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli çoğunluğumuz vardır. Her 

zaman olduğu gibi, toplantıya başlamadan önce sizi Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk 

ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün 

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

olan, 3700 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mustafa Haluk Uğur, 3767 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Mehmet Kunt, 3931 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Cengiz Kuban, 5274 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Necati Yirmibeşoğlu, 11032 sicil numaralı Kulüp Üyemiz 

Firuz Kanatlı. 12548 sicil numaralı Kulüp Üyemiz Kudbedin Kaya, 13510 sicil numaralı Kulüp 

Üyemiz Erkan Kazancı ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet 

ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim. Buyurunuz. Bugünkü 

toplantımızın gündemini okutuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 

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

Özbek'in açıklamaları. 

4. Mıshcon De Reya firması tarafından düzenlenen geçmişin araştırılması hakkındaki 

raporun Yönetim Kurulu tarafından özet sunumu. 

5. Divan üyelerinin güncel olaylarla ilgili, teklif, tavsiye ve eleştirileri. 

 

 

 



2 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

edilmiştir. Değerli üyeler, lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. Gündeme 

geçiyorum.  

Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. 

Toplantı tutanakları deşifre edildi, hazırlandı. Girişte size sunuldu. Ayrıca internetten de 

yayınlandı. Hazırlandığı şekliyle toplantı tutanaklarını oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. İkinci maddemiz. Arkadaşlarım sırayla 

okuyacaklar. Evet, buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına 

çağrı.  

Tüzüğümüzün 25/3 ve 28/1 maddeleri uyarınca, Genel Kurulun Olağanüstü olarak toplantıya 

çağırılması. Toplantının aşağıdaki gündemle 25 Kasım 2017 Cumartesi günü Haliç Kongre 

Merkezi, Haliç Oditoryum toplantı salonunda, Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi, No: 19, 

Beyoğlu, İstanbul adresinde saat 10'da yapılması. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun 

sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının, 2 Aralık 2017 Cumartesi günü, aynı yer ve 

saatte yapılması kararlaştırılmıştır. Üyelerimize duyurulur.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu.  

Gündem,  

Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşması, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşının 

söylenmesi. 2017 yılı Hesap Dönemi Bütçe Revizyonunun görüşülmesi. Oylanması ve Karara 

bağlanması. Kapanış. Bilgilerinize arz olunur. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, dikkatinizi çekerim. Toplantı yeri farklıdır. Haliç Kongre merkezi. 

Onun için hem zamanına, hem gününe, hem de toplantı yerine dikkat edelim efendim. Evet 

efendim, buyurun. Nedir efendim talebiniz? Sayın üye, zatıaliniz bir dilekçe hazırlamışsınız, 

bir komple sayfa. Bu heyetteki üyelere, böyle bir şeyi takdim etme imkânım yok. Zatıaliniz 

mevcutsunuz. Onun için gelirsiniz efendim, kendi dilekçenizi usulüne uygun şekilde takdim 

edersiniz. Burada okunan evraklar, bize resmi olarak gelen evraktır. Sizin şahsi 

problemlerinizi ihtiva eden dilekçeleri, okuma mecburiyetimiz yok, oturabilirsiniz. Efendim, 

zatıaliniz mevcutsunuz, çok arzu ediyorsanız, söz alırsınız, okursunuz. Buyurun efendim, 

devam edelim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray spor kulübü olarak dünya engelliler haftasında, 

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı için önemli bir gece düzenleniyor. 5 Aralık 

2017 Salı akşamı, saat 19 da, engelleri aşıyoruz başlığı altında, Çırağan Kempeski'de tüm 

Galatasaray ailesini bir araya getirecek ve Kenan Doğulu ile Suat Ateşdağlı'nın yanı sıra, 

Galatasaraylı sürpriz sanatçıların renk katacağı bu gecenin geliri, Galatasaray Tekerlekli 

Sandalye Basketbol takımına aktarılacaktır. Bilgilerinize sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim biliyorsunuz kulübümüzün çeşitli branşlarıyla ilgili, 

bu tür hayır hasenatla ilgili konuları oluyor. İmkânı olanlar lütfen katılsınlar. Tekerlekli 

sandalye branşımıza da bir imkân sağlamış oluruz. Efendim gündeme devam ediyorum. 

Gündemin 3 üncü maddesi, son 1 aylık süre içinde, Yönetim faaliyetleri ile ilgili Kulüp Başkanı 

Sayın Dursun Özbek'in açıklamaları. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Sayın Divan Başkanım, değerli divan kurulu üyeleri, sayın başkanım, değerli Galatasaraylılar, 

değerli basın mensupları, Kasım ayı toplantısına, Divan Toplantısına hepiniz hoş geldiniz, 

hepinize şahsım ve yönetimim adına saygılarımı sunuyorum efendim. Her ay yaptığımız divan 

toplantılarında, Galatasarayın o ay içinde veya daha önceden olan gelişmeleri, burada 

Yönetim Kurulu ve başkan olarak, sizlerle paylaşıyoruz. Bu ay da, hem çok önceden gelen, 
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hem de ay içinde olan gelişmeleri, tekrar paylaşmak için huzurunuzdayım. Geçen divan 

toplantısında, değerli bir divan üyemizin taraftarlarla ilgili önemli tespitleri vardı. Bu yönde 

biz de hem cevaben hem de daha da açıklayıcı olması hasebiyle, size küçük bir klip 

hazırladım. Bunu izlemenizi istiyorum. Buradaki esas amacımız şu, tabii kulübümüzün en 

büyük desteklerinden olan taraftarımızın Aslantepedeki stadımıza geliş gidişlerinin, stada 

girişlerinin daha kolay olması açısından yapılan bir çalışmaydı. Klip sonrası bir iki açıklama 

daha konuyla ilgili vereceğim efendim. Şimdi kusura bakmayın bir teknik arıza ile karşı 

karşıyayız. Ama ben şifahi olarak size şu şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi, 

stadı bundan senelerce evvel teslim aldıktan sonra, yolların büyük bir kısmının yapılmamış 

olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna bağlı olarak, geçtiğimiz aylar itibariyle stada ulaşmanın 

muhtelif akslardan gelmek suretiyle, stada ulaşmak mümkündü. Ama kapalı olan bir 

arterimiz vardı, Vadi İstanbul'dan, yani aşağıdan, Cendereden gelecek insanların stada 

ulaşmasında büyük zorluk vardı. Daha doğrusu yol yoktu, bu yol hizmete açıldı, bildiğiniz gibi. 

Ayrıca başka bir hizmet de şu manada verildi. Taraftarlarımız açısından büyük kolaylık 

olacağını düşündüğüm Vadi İstanbul'daki bir alışveriş merkezinin otoparkını kullanma 

imkânını elde ettik. Yani Galatasaray maçına gelen Galatasaray pasolig sahibi, her taraftar bu 

pasoligi göstermek suretiyle, otoparktan ücretsiz olarak istifade etmesi mümkün. Ayrıca yeni 

kurulmuş olan havaray sistemiyle de bulunduğu yerden stada ulaşımı 45 saniye sürüyor. 

Dolayısıyla büyük bir kolaylık. Taraftarlarımız açısından da, çok beğenildiğini yaptığımız 

araştırmalarda gördük. İkinci bir husus, yine değerli divan üyelerimizin belirttiği gibi 

taraftarlarımızın stada girişte karşılaştığı bazı zorluklar var. Geçen divanda ifade edildi. Bu 

pasoliglerin okunmaması, dolayısıyla bazı maçlara girişte zorluk oluyor. Bunun sebebini 

araştırdık, bu pasolig kartının üzerinde bildiğiniz gibi bir chip var, zaman zaman bu chip 

bozulabiliyor veya devre dışı kalabiliyor. Aynı zamanda pasolig sahiplerinin cep telefonlarına 

da bu rezervasyon bilgisi geliyor. Dolayısıyla, hem telefonları okutmak suretiyle veya pasolige 

telefon edip, bir günde yeni kart isteme, ücretsiz şansımız da var. Dolayısıyla taraftarlarımız 

bunu da kullanarak, bu sorunlarını çözebilirler. Şimdi size aktarmak istediğim konuların 

içinde, biraz önce sayın divan okudu size, 5 Aralıkta tekerlekli sandalye basketbol takımımıza 

destek vermek ve onlara sadece mali değil, maddi değil, ama manevi bir destek vermek 

amacıyla da 5 Aralıkta bir balo tertip ettik Çırağan sarayında. Bunun, buradan elde edilecek 
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gelirin tamamı, Tekerlekli Sandalye Takımımız için kullanılacaktır. Dolayısıyla ben hepinizden 

bir ricada bulunuyorum. Bu baloya destek verin. Bu balo ile hem birlik ve beraberliğimizi 

sergileme fırsatını bulacağız, aynı zamanda da Tekerlekli Sandalye gibi, basketbol takımı gibi 

bir sosyal sorumluluk projesine de katkı vereceğiz. Katkınızı bekliyorum, lütfen ilgi gösterin, 

orada biz camianın bütünleşmesine de yönelik bu toplantıda hep beraber bir araya gelmek 

istiyoruz. Değerli Galatasaraylılar, size aktarmak istediğim bilgiler arasında, yürüttüğümüz 

Riva, Florya, Kemerburgaz, yeni taşınacağımız yer ve Otel inşaatımızla ilgili de bazı bilgiler 

aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Rivayı, Riva ile ilgili olarak, Emlak Konut firması ile bir 

sözleşmemiz, anlaşmamız var. Buna bağlı olarak, yüklenici firma, ihaleyi kazanan firma, bir 

proje yarışması açtı. Buna bağlı olarak burada en fizibl, en çok yatırımcısına destek verecek, 

gelir getirecek proje üzerindeki çalışmalar yapılıyor. Bu projenin belli olması, hangi projenin 

uygulanacağının belli olması aşamasında, tekrar size bilgi aktaracağım. Şu andaki çalışmalar, 

faaliyet bütün hızıyla devam etmektedir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi, biz ilk aşamada, 

sözleşmeden doğan gelirlerimizin bir kısmını temlik etmek suretiyle bir fon yarattık. Bunu da 

size genel kurulda söz verdiğim şekilde, finansal borçlarımızın tasfiyesi için kullandık. Tabii 

orada bir şeyi dikkatinize sunmak istiyorum. O da şu. Şimdi bizim o dönemde temlik ettiğimiz 

değer, daha doğrusu temlik edilen husus, muhtemel gelirlerin tespit edilen, öngörülen 

tarihlerine bağlı olarak temlik edilmişti. O zaman da ifade ettim. Projenin işleme girmesi 

safhasında, bu gelirler çok daha önce de tahakkuk edebilir diye söylemiştim. Onun için 

örneğin yine sözleşme gereği, projeden istihsal edilmiş olan 25 milyon liralık bir meblağın, 

Galatasaray spor kulübünün bu temlik ettiği firmaya erken ödenmesi suretiyle de oradaki 

yapılan temlik karşılığı alınan paranın, ona karşılık ödenen faizin bir miktar daha aşağıya 

gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla süreç içerisinde, projenin çıkması, projenin ortaya çıkması 

sonrası, proje bazında yapılacak satışlardan gelirler, burada ödenen faiz yükü, daha aşağıya 

çekilecektir. Bunun ilk işareti olarak da 25 milyon liralık bir meblağ, ki bugün veya yarın 

hesaba intikal edecek. Florya ile ilgili bir hususu belirtmek istiyorum. Önemsediğim bir husus. 

Şimdi değerli Galatasaraylılar, bu Floryada şu anda bizim işgal ettiğimiz arazinin renklerle, 

kimin nereye ait olduğunu ifade etmek üzere renklendirilmiş şekli. Burada kırmızı ile gözüken 

parsel, Galatasaray spor kulübünün tapulu arazisi. Dolayısıyla Emlak Konutla yapılan 

sözleşme çerçevesinde buranın geliştirilmesi ve buna bağlı olarak da, hasılat paylaşımı 
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niteliğinde, Emlak Konutla paylaşılması şeklindeydi. Şimdi burada sarı ile gözüken bir kısım 

var. Bu sarı ile gözüken kısım, parsel, aşağı yukarı 20 bin metrekare civarında bir parsel. 

Gelişmeler çerçevesinde biz burada, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden intifa hakkı 

sahibiyiz. Yaklaşık 17 senemiz var. Şu andaki görüşmeler çerçevesinde bu parseli biz 

uhdemizde tutacağız. Yani biz yeni yerimize Kemerburgaza geçerken, burada da yine Metin 

Oktay ismi ile anılacak bir sportif faaliyet alanı tutacağız. Bu yeni bir gelişmedir. Buradaki 

bayrağımızın, Floryada dalgalanması açısından da çok önemsiyorum. Buradaki yapılacak 

faaliyetin kabaca şu anda, yani öngördüğümüz şeklinde değil ama, burada şu anda bir kapalı 

basketbol salonu ve diğer sporları yapabileceğimiz, salon sporlarını özellikle, bazı tesisleri 

burada tutacağız. Bu nihai şekli değildir. Sürekli üzerinde çalışılıyor. Tam netleştiği zaman, 

tekrar önünüze getireceğim. Bildiğiniz gibi, yapılan mutabakat çerçevesinde, Floryadaki 

tesislerimizden ayrılabilmemiz ancak Kemerburgazdaki yeni tesisimizin imali ve devreye 

alınması sonrası olacaktır. Bu itibarla, maliye bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde, 

buradaki arazinin sınırları belli olmuştur. Buna bağlı olarak, ilgili bakanlıklardan olurlar 

alınmış, sayın başbakanın imzasında beklemektedir. Kendisi ile yaptığım görüşme 

çerçevesinde, şu anda Amerika seyahatinde, Amerika seyahatinin dönüşünde, inşallah 

kendisi ile buluşacağız ve bu şekilde de yeni arazimizin intifa hakkını almak için kendisi ile 

görüşeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ediyorlar. Dolayısıyla inşallah bu 

önümüzdeki haftalarda da burayla ilgili size daha detaylı bilgi vereceğim. Diğer bir konumuz, 

otel inşaatı, bildiğiniz gibi, otel inşaatında bir yavaşlama var. Bu yavaşlama tamamen 

piyasaların gelişmesi, piyasaların bugünkü durumu, otel işlerinin belli bir seviyede düşmesi 

çerçevesinde, biz maksimum getiriyi elde edebilecek zamanlamayı yapmaktayız. Bu inşaat 

faaliyetimiz durmamıştır. Bu önümüzdeki günlerde daha da hızlanacaktır. Çünkü o sektörde 

pozitif manada gelişmeler var. Çünkü sektörün içinden birisi olarak, yakın zamanda da eski 

performansına kavuşacağını da ümit ediyorum. Buna bağlı olarak zamanlamayı tam yapıp, 

buradan kulübe olan faydasını maksimize etmek açısından bu gecikmeler oluyor. Yoksa, 

otelin bitirilmesine yönelik yapılan finansal anlaşma, Denizbankla, duruyor. Otelin bitirmek 

için gereken para da orada hazır bekliyor. Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Oteli 

bugün bitirmekle, efendim, 6 ay, bir sene sonra bitirmek arasında ne fark var? Şu fark var. 

Piyasalar iyiyken, devreye sokmak her zaman daha kârlı. Ha bunu bitir beklet dediğiniz zaman 
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da şu handikap var. Bildiğiniz gibi bu tesisler, kullanılmadığı sürece, çabuk eskiyen, bakımda 

güçlükler çıkaran tesisler. Sektörden birisi olarak, zamanlamanın çok iyi yapılması noktasında 

önemsiyorum. Çeşitli yakıştırmalar yapıldı. Dediler ki ya Ankara'da kendi otelini yaptı, bitirdi. 

Burayı bitirmiyor. Evet Ankara'da bir Point otel açıldı. Biz yatırımcı değiliz orada, bir işletme 

anlaşması çerçevesinde, kişiler otellerini yapmışlar, gel işlet dedikleri için biz oradayız. Şunu 

herkesin çok iyi bilmesi lazım. Kendi sahibi olduğum şirketler var. Yaklaşık 43, 44 seneye 

yakın ticaretle uğraşıyorum. Kendim için menfaatli gördüğüm, yahut da kazançlı gördüğüm 

bir hususu, Galatasaray için yapmamam mümkün değil. Galatasarayın menfaatleri, her 

zaman Dursun Özbek, ailesi, şirketlerinin menfaatlerinin üzerindedir. Bu yakıştırmayı yapan 

arkadaşları kınıyorum. Her zaman Galatasarayı, şahsi, kişisel menfaatlerimin üzerinde 

tutmuşumdur. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Şimdi bir ada konumuz var, biraz sonra, 

Eşref arkadaşıma söz vereceğim. O size daha detaylı Ada ile ilgili bilgi aktaracak. 2 Ar alık'ta, 

Olağanüstü bir genel kurul tertip ettik. Ve biraz önce genel kurulun gündemini divan okudu. 

Burada bir bütçe revizyonuna ihtiyaç var. Tabii biz bunu açıklar açıklamaz, birtakım önemli 

Galatasaray spor kulübü üyeleri, şöyle bir yoruma gittiler. Hah gördün mü işte bak, biz 

demiştik. Bütçesi şöyle, efendim şeyde yine gelecek borçlanma için yetki isteyecek. Değerli 

arkadaşlar özellikle şu dönemde, dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Özellikle şu 

dönemde, ısrarla söylüyorum, geçen sefer de söyledim, ondan önceki toplantılarda da 

söyledim. Birbirimize destek verelim. Biz Galatasarayın yönetimiyiz. Benim yaptığım işlerde, 

bizim Yönetim Kurulu olarak yapacağımız işlerde, destek mahiyetinde konuşmak, söylem 

geliştirmenin Galatasaraya büyük faydası olacaktır. Şimdi biz genel kurula niye gidiyoruz? Ne 

ihtiyaç vardı, neden genel kurula gidiyoruz? Değerli Galatasaraylılar, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 

senesi için, biz geçtiğimiz Mart ayında size bir bütçe sunduk ve bu bütçe çerçevesinde de 

zaten faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ama sene içinde, öyle gelişmeler oldu ki, öyle paralar 

Galatasarayın kasasına girdiler, öyle faaliyet oldu, öyle durumlarla karşı karşıya geldik ki, her 

seferinde size verdiğim söz çerçevesinde, sizlerle paylaşmak istedim. Şeffaflığımızın bir gereği 

olarak, hepinize Genel Kurulda, sadece divana değil, genel kurul vasıtasıyla bütün 

Galatasaray üyelerine, gelmiş olduğumuz durumu anlatmak istediğimiz için bu genel kurulu 

yapıyoruz. Çünkü, bütçeler hazırlanırken, hesapta olmayan para girişleri oldu. Defaatle size 

de anlattım, dedim ki, biz bu paraları şuraya aldık, şuraya verdik. Bunların hesabını size 
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vermeyelim mi, sayın divan üyeleri? Elbette ki vereceğiz, elbette ki bu parayı ne yaptığımızı, 

nereye harcadığımızı, bütün genel kurula anlatmak zorundayız. Dolayısıyla 2 Aralıkta 

yapacağımız genel kurul, bir bütçenin revizyonu olayıdır. Hiç kimse, elbette ki ufak, tefek bazı 

harcamalarda eksiklerimiz varsa, bunların da sizden onay alınmak suretiyle yapılmasını 

isteyeceğiz. Ama daha bunu birinci günden başka bir şekle çevirip, negatif bir algı yaratmak, 

Galatasarayın faydasına değildir. Bütçemiz, kâr veren bir bütçedir. Dolayısıyla giren 

meblağların, nasıl, nereye gittiğini de anlatmak boynumuzun borcudur. Değerli 

Galatasaraylılar, biraz sonra gündem olarak geldiği zaman, o konuşmayı yapmak istiyorum. 

Çünkü ondan önce, ya o esnada yaparsam daha faydalı olacağını düşündüğüm bir konu. 

Buraya kadar anlattığım konularla ilgili olarak, hepinizi şu konuda temin etmek  istiyorum. 

Yaklaşık 2.5 seneyi aşan bir süre içinde, Galatasarayın başkanlığını ve yönetimini 

arkadaşlarımla beraber yürütmekteyim. Size bizi seçtiğiniz genel kurulda verdiğimiz bütün 

sözleri tuttuk. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve bugün itibariyle 2 sene evvel, 1,5 sene 

evvel Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili birçok dedikodu, yanlış söylemler ortadan kalkmıştır. 

Ben bu zaman zarfında bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, Sayın Eşref Alaçayır buyurun efendim. Ada ile ilgili. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır 

Sayın başkanım, değerli Galatasaraylılar, fazla vaktinizi almayacağım. Biliyorsunuz Ada 

hakkında her toplantıda sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Bu sefer davalar hakkında hemen 

kısaca bir bilgi verip, diğer konuşmacıların zamanına da girmemek istiyorum. Biliyorsunuz 

alınan genel kurul kararı gereğince, sözleşmenin uzatılması değil, adanın tahliyesi için karar 

çıkınca, ana tahliye davasını açtık, bu tahliye davası, aşamalı bir davaydı, terditli dava. Açık 

alanın, kapalı alana daha fazla olması nedeniyle, daha fazla tartışma yapılmadan tahliyesini 

talep etmiştik. En son bilirkişi raporu, bu konuyu teyit etti. Fakat pek çoğunuzun bildiği gibi, 

davalının eline hakimi red kozu geçti ve hakimi reddetti. Bu prosedür de maalesef, bizim 

hukukumuzda uzun bir prosedür. 18 Ocakta duruşmamız var. Bu tarihte davanın esasına 

girilmesini bekliyoruz. Akte aykırılık davamız, yani havuza girişte üyelerden para alınmasına 

karşı açtığımız davada, davalı bu eylemini reddetmeyip, uzatacağını da söylediği için, 

delillerin tamam olduğunu, iddia ediyoruz, fakat bir yıldır, sadece bir duruşma yapılabildi. 

Burada da davalı fuzuli şagilin Galatasaray spor kulübü değil, kendileri olduğu yönünde bir 

savunma yapınca, dosya bir ileriki tarihe attı, fakat bu konuda kulübümüzün hiçbir tartışmaya 

götürmeyecek şekilde, tereddüde düşmemesi lazım, zira çok yeni, fuzuli şagil, yani işgal 
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parasını, devlet Galatasaray spor kulübünden isteyerek, muhatabın biz olduğunu teyit 

etmiştir. Bunun da duruşması 18 Ocak 2018 de. 2012 yılında kulübe tebliğ edilen yıkım 

emrinin üzerine açılan idari dava, bildiğiniz gibi, karar düzeltmeden de geri dönerek 

aleyhimize sonuçlandı. Fakat Sayın Duygun Yarsuvat ağabeyimizin döneminde açılan yine 

akte aykırılık davası, bu idare davasının sonucunu bekliyordu. Bunun duruşması yarın, yani 9 

Kasım 2017 de, bir karar bekliyoruz. Bunun haricinde de yeni bir durum olursa, bir dahaki 

toplantıda, Sayın heyetinizin bilgilerine sunacağım. Arz ederim efendim. Teşekkürler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Alaçayıra teşekkür ediyoruz. Özet bilgi için. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor 

Kulübü bildiğimiz gibi büyük bir kurum ve büyük kurumun çeşitli uygulamalarını, bizim 

basından veya başka yerden alma imkânımız yok. Divan üyesi olarak bizim avantajımız, gerek 

yöneticilerden veya başkandan gerek birebir bilgi alma imkânımızdır. Onun için, bunu da 

dikkat ederseniz her toplantıda kullanmaya gayret ediyorum. Efendim şimdi gündemin diğer 

maddesine geçiyorum. 4 üncü madde. Mıshcon De Reya firması tarafından düzenlenen, 

geçmişin araştırılması hakkında raporun Yönetim Kurulu tarafından özet sunumu. Efendim bu 

rapor, geçen divan toplantısında divan başkanlığına sunuldu. Biz bunu arkadaşlarımızla aldık 

değerlendirdik. Bu belli üyelerimizin bu konuyla ilgili talebi üzerine hazırlanmış olan bir rapor. 

Ancak bu raporun esas konusu, bizim halka açık şirketimiz, sportif a.ş. deki uygulamalar, 

transferler, vs. ile ilgili olduğu için, biz bu raporun kamuoyuna açıklanmasını sakıncalı bulduk 

divan yönetimi olarak. Ancak bu rapor, üyelerden gizlenecek bir şey değildir. Bu raporun 

oluşmasına sebep olan dilekçe veren arkadaşlarımızdan, 4 arkadaşımıza rica ettik, bunlar 

Hayrettin Kozak, Ömer Tümay, Ahmet Özdoğan ve Ayhan Özmızrak arkadaşlarımız, bu 

arkadaşlarımızı haberdar ettik, kendilerine yazı yazdık, dedik ki, divan bürosunda 

sekreteryasında bu raporu inceleyebilirsiniz. Arkadaşlarımız geldiler, incelediler. 

Hassasiyetimizi de anladılar. Ayrıca iki ayrı üyemiz de sayın Taner Aşkın ve Serhat Özalemdar, 

raporu görmek istedikleri için kendilerine raporun gösterilmesini sağladık. Durum bu. Ancak 

şu hususu hepimizin iyi bilmesi lazım. Bizim şimdiye kadar kulüp ile ilgili konuşmalarımız, 

herhangi bir şeyi bağlamazdı. Ancak halka açık şirketimizle ilgili yapılacak olan konuşmalar, 

bizim % 30 un üzerinde halka açık payımız var. Yani bir kısım yatırımcıların, küçük yatırımcının 

vs. nin aldığı hisseler var ve bu hisseleri etkileyebilecek konularda, dikkatli, hassas olma 

mecburiyetimiz var. Değerli divan üyelerimize ben bunu tekraren hatırlatıyorum. Efendim 
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şimdi bu Yönetim Kurulundan bu raporla ilgili kim sunum yapmak ister? Başkan kendisi mi 

yapacak? Buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Değerli Galatasaraylılar, bildiğiniz gibi belli bir süre önce, 100 e yakın bir imza toplanmak 

suretiyle, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulundan, bir araştırma yapılması istendi. Bu 

araştırmanın geçmiş dönemlere ait, faaliyetleriyle ilgili bir araştırmaydı. Tabii bunun 100 kişi, 

5 kişi olmasının hiç ehemmiyeti yok. Böyle bir araştırma talebi geldiği zaman, bugünkü 

yönetimin, daha doğrusu Galatasaraylı bütün yönetimlerin yapması gereken bir husus var. 

Buna kulak tıkayamazsınız ve bu araştırmanın yapılmasını sağlamanız lazım. Biz de konuyla 

ilgili bir araştırma yaptık. Bu tip araştırmaları kim yapar, uluslar arası boyutta hangi firmalar 

var? Bu araştırma sonucunda, dünyada ilk 4 içine giren, bu tip araştırmaları yapan bir firma 

ile sözleşme imzaladık. Sözleşmenin gereği, bir İngiliz avukatlık şirketi ve onun bağlı kurumları 

suretiyle bu araştırmanın yapılması için bir sözleşme imzaladık. Neticede, bizden istenen 

bütün bilgileri biz söz konusu firmaya aktardık. O firma da, Ağustos ayının ortasına doğru, 

hazırladığı raporu bize teslim etti. Biz raporu okuduk ve daha önceki divan toplantılarında da 

size aksettirdiğim gibi, raporun esası şuna dayalı. Rapor bir inceleme, yani söz konusu firma 

bir inceleme yapıyor. Bu incelemenin faz, faz da ayırıyor. Yani kendi usulleri çerçevesinde, 

bugün bize teslim edilen rapor, birinci faz araştırmasını muhteva ediyor. Dolayısıyla raporu 

okuyan değerli Galatasaraylılar görmüşlerdir ki, bunun müteakip fazlara da ihtiyacı var. Ben 

de size bu yaptığım konuşmalarda bunu aksettirmiştim. Dolayısıyla biz bunun arkasından bu 

incelemeleri de yapacağız. Onun için bu raporu şöyle telakki etmek lazım. Bu rapor, bitmiş, 

sonuç alınmış bir rapor değildir. Her konuyla yakından ilgiliyiz, müteakip fazların yapılması 

çerçevesinde de yine size bilgi aktaracağız. Şimdi değerli divan başkanım biraz önce 

dikkatinizi çekti. Buradan yapılacak konuşmalarda, raporla ilgili hususlarda, çok dikkatli 

olmamız gerekiyor, dolayısıyla gelecek konuşmacıların bu hususa dikkat edeceğini özellikle 

istirham ediyorum. Çünkü, çok net olarak açıklamasını yaptı sayın divan başkanım, halka açık 

bir şirketimiz var. Bu hususun herkes tarafından göz önüne alınmasını rica ediyorum. 

Raporun diğer fazlarının tamamlanmasını müteakip, daha net açıklama yapma şansımız 

olacak. Onun için bugün itibariyle, raporu bugünkü şekliyle muhafaza etmekteyiz, konuşmacı 
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arkadaşlarım zaten size detaylı olarak raporda gördükleri hususları anlatacaklardır. Benim 

söyleyeceğim bu kadar, hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet efendim, teşekkür ediyoruz açıklamalar için. 

Gündemin 5 inci maddesi, divan üyelerinin güncel olaylarla ilgili teklif, tavsiye ve 

eleştirileriyle ilgili. Değerli üyelerimizden 10 üyemiz söz almak için müracaat ettiler. Sırasıyla 

okuyorum. Turcan Bolayır, Reha Bilge, Ayhan Özmızrak, İbrahim Ziyal, Sami Çölgeçen, Faruk 

Gürbüzer, Ahmet Özdoğan, Ömer Tümay, Serhat Özalemdar, İbrahim Göknar. İlave söz almak 

isteyen kimse var mı? Salih Özçakır, Hayrettin Kozak. Estağfurullah. Tamam efendim. Evet iki 

arkadaşımı da ilave ettim. Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim. 

Turcan Bolayır 

Sayın Yönetim Kurulları, çok değerli büyüklerim, divan üyeleri büyüklerim, kardeşlerim, 

hanımefendiler, beyefendiler, medya mensupları. Uzun bir şekilde konuşma yapmayacağım. 

3, 4 konu var. O konularda biraz ilgilendim, televizyonları takip ediyorum, spor programlarını. 

Bu arada sayın Spor Bakanının bir beyanatında, tedrici olarak, kulüplerin alt yapılarına önem 

vermeleri gerektiğini ve yabancı sayısının aşağıya düşürüleceğini, aşağıya çekileceğini kendisi 

ifade etti. Bu bence doğru bir karardır. Çünkü bu değirmenin suyu nereye kadar gider? 

Milyonlarca eurolar, dolarlar, bence çok fazla değerleri olan futbolcular olarak 

vasıflandırmadığım bazı kişilerin, hak etmediklerini zannediyorum. Kimsenin parasında, 

aldıkları paralarda gözümüzde olmadığını da daha evvel söyledik. Ama Türkiye gibi çok kısıtlı 

maaşların olduğu bir ülkede, aldıkları euroların faydasını bu futbolcular tamamiyle, acaba 

aksettiriyorlar mı? Yoksa, 3 maç oynayıp, ondan sonra sakatım deyip de kenarda mı 

kalıyorlar? Bu beni bazen üzüyor. Yoksa, bunların son durağı olduğu için ve böyle parayı, 

Avrupa'da, batı ülkelerinde kendilerine maç başı karşılığı olarak verilecek ücretleri, tabii az 

bulup, bize geliyorlar. Güzel, ama bunun alt yapısını mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü, 

Galatasaray spor kulüpleri içinde en fazla alt yapıya önem veren bir kulüptür. Bu senelerden 

beri böyle gelmiştir. İkinci madde, benim yine kişisel düşüncemle ilgili, kimseyi tenkit etme 

filan durumu ile ilgili değil, Trabzonspor-Galatasaray maçında, bizim bir futbolcu aldık, 

Feghouli diye, bu çok fazla flaş bir adam değil bence, kendi geldi, 1.5 ay sakatım dedi 

oynamadı. Ondan sonra da bir maça çıktı, kendisi ile hiç ilgili olmayan bir şeye, dalaştı birisi 
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ile, o Trabzonspora giden, Beşiktaşlı Olcay, bizim zenci futbolculardan biriyle bir düelloya 

girdi. Kendine kırmızı kart alarak attırdı, bunun üzerine bizim antrenörümüz İgor Tudor 

beyefendi, efendim Gomise pas trafiği çıkınca azaldı, efendim, bir dakika. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim bu detayları, biraz ele almasak iyi olur. Buyurun. 

 Turcan Bolayır 

Bir dakika, bir dakika, kendine güvenen, alır mikrofonun başına geçer, oradan öyle bana 

kalkıp da dayılık yapmaya lüzum yok. Ben görüşlerimi arz ediyorum, kimse ile ilgili değil. Evet, 

dinlemek mecburiyetinde olmayanlar, dışarıda çay içebilirler. Şimdi Gomisin park trafiği 

kesilmiş, onun için Galatasaray gol atamamış. Bence yanlış. Yanlış bir mütalaa. Bu, bu kadar 

fazla futbolcu alındı, burada kimseyi de ben tenkit ederek konuşmuyorum. Ve Yönetim 

Kurulu da çok güzel işler yapmaktadır, onları da tebrik ediyorum. Hiçbir suretle onlarla ilgili 

değil, yahu bu kadar futbolcu aldınız, Gomisi besleyecek adam yok mu başka? Feghouli çıktı, 

gol atamadık, yanlış bir tasarım. Benim fikrim. 3 üncü olarak, Arda Turan kardeşimiz çok iyi 

bir futbolcudur. Ama şu anda Galatasaray kulübüne transfer edildiği takdirde, bir yarar temin 

edebilir mi? O geldiği takdirde takımın acaba, ekilibre dediğimiz, o dengesi bozulur mu? Bunu 

da düşünmek lazım. Diğer bir husus, söylemek istemiyorum ama, yine mecbur oldum. 

Nedense, ohal duvarı, bir tek bizim Tevfik Fikret salonuna kurulmuş. Tevfik Fikret 

salonundaki konferans salonu bize yasaklanmış gibi geliyor bana. Çünkü orada bazı 

eğlenceler, oyuncalar, her şey devam ediyor. Bir yerde bir karar alınırsa, herkese bu teşmil 

edilir, edilmediği takdirde, bence ayrılıkçı bir düşünce ifade eder. Bunu kınıyorum efendim. 4 

üncü olarak, son olarak, sayın Osman Tamburacı kardeşim çok güzel konuşmalar yapıyor, onu 

tebrik ediyorum, devamını da kendisinden istiyorum, rica ediyorum. Hepinize saygılar 

sunuyorum. Yönetim Kurulları başarılıdır, saygılar, hürmetler. Beni dinlediğiniz için teşekkür 

ediyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet efendim, teşekkür ederiz, sıradaki konuşmacı, sayın 

Reha Bilge. 
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Reha Bilge 

Sayın Divan, Sayın yönetim, değerli başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, ben biraz daha 

farklı bir konuda sizin zamanınızı alacağım. Biliyorsunuz, Galatasaray Spor Kulübü de 

Galatasarayın 150 nci yıl kuruluşu etkinliklerinde yer aldı. Bu tabii ki yapılması gereken bir 

çalışma, ama şunu söylemek istiyorum. Çevremizde müstehzi bakışlar şimdiden çoğalmaya 

başladı. Galatasaray hani 500 yıllıktı, şimdi 150 yıl oldu diye. Burada hata, eleştiri vs. 

amacında değilim, sadece size bazı bilgileri kısaca aktarmak istedim ve Galatasaray Spor 

Kulübü de bunun neresinde? Soru şu, benim kulağıma da gelen bir soru. Galatasarayın ikinci 

Bayezıd zamanında kurulduğu, Galatasaraylıların uydurduğu bir efsane midir? Değildir. 

Galatasaray İkinci Beyazıd'ın artık büyükçe bir devletten, imparatorluğa geçerken, Türkiye'nin 

ihtiyaç duyduğu ve onun belkemiğini oluşturan kadroları yetiştirmek için gerçekleştirdiği bir 

projedir. Ve o günkü adı da, Galatasarayı olarak verilmiştir. İkinci Beyazıd yaşadı mı diye de 

sorabilirler. Onun için resimleri getirdim, biri gençlik, biri yaşlılık resmi. Bu bir efsane midir? 

Değildir. Pek çok tarihi kayıtta, Galatasarayın adını ve 2. Beyazıd tarafından kurulduğunu net 

bir şekilde izleyebilirsiniz. Okumamış olsak bile hepimizin bildiği, Evliya Çelebinin 

seyahatnamesi, Seyahatnamede, Galatasarayına ve 2. Beyazıda pek çok atıf vardır. Yeni 

harflerle Evliya Çelebinin eserinden, cilt 1, sayfa 301, net olarak göreceksiniz. Beyazıt Han, 

Galatasaray, inşaat yapılırken demir çıkmış. Galatasarayın kuruluşu ile ilgili iki önemli eser 

var. Bunları da Galatasaraylılar üfürüp yazmadı. Bir tanesi 19 uncu yüzyılın önemli bir 

tarihçisi, Tayyarzade âta Efendi. Tarihi Enderun isimli çok önemli bir eseri var. Diğeri o kadar 

önemli olmasa bile, giderek önemi anlaşılan Enderunlu Abdullatif, Ainei Derun diye bir eseri 

var. Şimdi göreceğiz. İkisi de Galatasarayın 2. Beyazıd tarafından kurulduğunu açık açık 

yazıyor. Ata tarihinden bakınız, 5 inci Cilt, sayfa 19, Galatasarayını. Bu Enderunlu Abdulatifin 

yine yeni Türkçe harflerle eserinden. Sultan Beyazıd Hani Sani hazretleri, aşağıya inelim, 

Galatasarayı dahi bina olunup, tabii bir başka elimizde karine daha var. Matrakçı Nasuh. Bu 

Matrakçı Nasuh, bir ressam, bir yazar, bir matematikçi ve bir sporcu. 16 ncı yüzyıl, 17 nci 

yüzyılda yaşamış. Bu çalışmayı da ben yapmadım, çok önemli bir Fransız kültür tarihçisi veya 

sanat tarihçisinin eserinden. Birincisi, bu bey, bu zat, Matrakçı Nasuhun muhtemelen, 

Galatasarayın ilk öğrencileri arasında, 2. Beyazıd döneminde yetiştiğini not ediyor, 

muhtemelen diyorum ama, ikincisi, şunun da şu gördüğünüz minyatür parçasının da o 
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zamanki Galatasaray binasını resmettiğini söylüyor. Bu da o iki binanın bulunduğu asıl büyük 

şey, renklere dikkatinizi çekiyorum. Bu da tesadüf sarı ve kırmızının ağırlıklılığı ortada. Şimdi 

tartışma, şu mu Galatasaray binasıydı, yoksa bu mu Galatasaray binasıydı. Şu da bildiğimiz 

şeydeki Galatadaki mevlevihane, bunun olması ihtimali de çok yüksek. Çünkü arkadan 

baktığınız zaman, Galatasaray binası ile bu Mevlevihane çok yakındır. Bu adını andığım 

Fransızın eseridir. Onun içinde bu bilgiler vardır. Bu da bendenize nasip olmuş, Matrakçı 

Nasuhun 2. Beyazıd hakkında yazmış olduğu, 500 yıl önce yazmış olduğu bir eserdir, bunu 

yayınlamak da bana nasip oldu. 1868 yılı önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü Sultan 

Abdülaziz, bu okulu modernleştirmiştir, çağa uydurmuştur, yanında da Ali paşa ve Fuat paşa 

ile birlikte. Şunu söylemek isterim. Galatasaray bir sürekliliktir. Dolayısıyla şu dönemini, bu 

dönemini ayırıp, birbirinden koparmanın hiçbir anlamı ve gerekçesi yoktur. Ha şu soru, o 

Galatasaray ile bu Galatasaray ayrı mı? Hanımlar, beyler, Sorbon üniversitesi, baktığınız 

zaman, aynı yıllarda kurulmuştur ve bir Teoloji okuludur, din okuludur. Bugünkü Sorbon din 

eğitimi vermekte midir? Vermemektedir. Ama Sorbon o geçmişe sahip çıkmaktadır. 

Dolayısıyla kaldı ki, Galatasaray da bir Enderun, yani idareci okulu olarak açılmıştır. Bir din 

eğitimi okulu olarak açılmamıştır. Bu tarih 1481 den, 1868 e, oradan 1905 de Spor 

Kulübümüze intikal eden ve oradan Cumhuriyetimize gelen büyük bir tarihtir. Dolayısıyla 

kimsenin bize istihza ile gülümseyerek, alay ederek yaklaşma hakkı yoktur. Galatasaray büyük 

devlet adamlarının kurduğu bir okuldur ama, Abdurrahman Şeref efendi, Tevfik Fikret ve 

Kulübümüzün büyük kurucusu, Ali Sami Yen de bu iki isim şunun için önemlidir. Bu ikisi 

olmasaydı, Ali Sami Yen bey bu okulda yetişemezdi veya bu fikir yapısı ile yetişemezdi ve 

bunların desteği olmadan da Galatasaray Spor Kulübünü kuramazdık. Ve elbette ki, 

Galatasarayı koruyan, ziyaretleri ile onu onurlandıran, sevgi ve ilgisini eksik etmeden, bu 

tarihi kurumun ve geniş camianın, cumhuriyetimize intikalini sağlayan, cumhuriyetin bir 

parçası yapan büyük Atatürk'e, Galatasaray camiası olarak da minnet borçluyuz. Çok 

teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Değerli üyeler, Sayın Reha Bilgeye bu tarih sohbeti ile ilgili 

teşekkür ediyoruz. Çünkü düzenlediği konu, hakikaten münakaşıyı ortadan kaldıracak şekilde, 

gayet sarih. Efendim sıradaki konuşmacı Sayın Ayhan Özmızrak. 
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Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlarım. Ben biraz önce başkanımın özet olarak 

sunduğu, zaten aslında kendisi de bir özet olan, bu denetleme raporu üzerinde bir iki bir şey 

söylemek istiyorum. O dilekçeye imza verenlerden biriyim, sonra da Sayın İrfan Aktar 

başkanımın münasip buyurmasıyla, o raporu okumuş kişilerden biriyim. Önce çok kısa bir tek 

cümle ile o raporu okuduktan sonra ve şimdi sayın başkanımı dinledikten sonraki intibamı 

anlatayım, sonra da gerekçelerine geçeceğim. Bence sayın başkanımız o dilekçeyi kabul 

etmekle hata ettiğini düşünüyor ve pişman. Onu zamanında, bunlar ibra edilmiş, bitmiş, 

kapanmış işlerdi, ben ilgilenmiyorum, benden sonraki başka bir başkan inceleyebilir diye 

masanın üstüne koysaydı, hiç bugünlere gelmezdik. Şimdi dağ fare mi doğurdu? Bana göre 

dağın hamile olduğu bile şüpheli. Şimdi bunu imzaladım da, Ayhan niye imzaladın? Biz bunu 

bir yeniçeri başkaldırması gibi imzalamadık. Bunu boş bir hayal peşinde koşarak da 

imzalamadık. Bunu bir nevi, bir ben kendi şahsıma söylüyorum. Bir emir karşısında imzaladık. 

Neydi o? Bir hukuk profesörü olan, ne dediğini, ne söylediğini, lafının nereye gittiğini bilen ve 

de aynı zamanda Galatasaray Kulübü başkanı olan bir kişi, Duygun Yarsuvat başkanın, 2015 

Şubat ayı divanında, öyle gazetede, şurada, burada değil, divanda, bu kürsüden Galatasarayın 

malı deniz olmuş dedi. Bu bilgiye nereden ulaştı, çok büyük ihtimalle, Duygun başkanım tabii 

gözlemleri, izlenimleri, bilgileri, duyumları vardı ama, bazı bilgilere ve belgelere, başkan 

olduktan sonra ulaştı, o bilgileri, belgeleri de çok büyük ihtimalle işin arka yüzünü bilmiyorum 

ama, doğal olarak o dönem mali işlerden sorumlu olan tüm Galatasarayın mali yapısını 

gösteren sayın Dursun Özbek'ten almıştı, o bilgilerle bu lafı etti. Biz bunu Ekim ayında bu 

dilekçeyi verdik, kabul edildi. Daha sonra yönetim, dolaylı olarak yine bu kürsüden, bu 

yaptığımız işin doğru olduğunu teyit etti. Takip edeceğiz, şunu yapacağız, inceleteceğiz, 

demesini söylemiyorum, bakın 2015 Kasım ayında, Kasım mıydı? Aralık pardon. Aralık ayında 

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatih İşbecer, yine bu kürsüden bize dedi ki, iki şey söyledi, iki 

önemli cümle. Bir tanesi, Galatasaray fakirleşirken, birileri zenginleşmiş dedi, ondan bir önce 

de, şu an Galatasarayın imzaladığı bazı sözleşmeler yanında, Sevr anlaşması, barış anlaşması 

gibi kalır dedi. Bunları söyleyen de Galatasaray yöneticisiydi, kimin yöneticisiydi? Sayın 

Dursun başkanın yöneticisiydi. Şimdi bütün bunlardan sonra, bu raporu aldım baktım, bu 

rapor hiçbir şey söylemiyor değerli Galatasaraylılar, zaten bu rapor sadece neyin, nasıl 
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yapılması gerektiğini söyleyen birinci faz rapor. İkinci fazla ilgili bazı önerileri var. O öneriler 

yerine getirilecek mi, getirilmeyecek mi? Başkanım bir açıklama yapmadı, mesela diyor ki, 

ben sadece Galatasaray spor kulübü derneğinin ve Sportif a.ş. nin resmi kayıtlarına baktım. 

Onun dışında hiçbir şeye bakmadım, yalnız diyor, ikinci fazda, yurt dışı kayıtlara, yurt dışı 

coğrafi, Türkiye dışındaki incelemeleri de yapmamız lazım diyor. Bir, ikincisi, tam metni 

okuyayım da yanlış bir şey söylemeyeyim. Kurumsal e-postaların ve kullanıcı belgelerinin 

toplanması ve adli incelemesinin yapılmasını öneriyor. Bunlar yapılacak mı? Başkanım 

yapılmayacak demedi, ama yapılacak da demedi. Şimdi bu niye iki sene gecikti? Biz 2015 in 

Kasımında verdik dilekçeyi, 2016 nın Eylülünde başladı, Eylülün 2016 nın Aralığında biten 

sözleşme, 10 sayfalık bir raporumsu bir şey, niye 2017 nin Ekiminde önümüze geldi, bunları 

tartışmıyorum, başka bir şey söylüyorum. Biraz önce hem İrfan başkanım, hem Dursun 

başkanım bir şey söyledi. Baştan düşünülmesi gereken bir şeydi, belki ben de düşünmediğim 

için hata oldu. Bu işin ucunda Sportif A.Ş. var. Bu işin ikinci fazı tam dedikleri gibi yapsak, 

milyonlarca dolar döksek, her bir şey çıksa, bir şeyler çıksa, bunların üstüne gidebilecek miyiz 

ve bunları deşifre edebilecek miyiz? Etmeyeceğiz. Peki böyle bu işi sallanır, yuvarlanır, 

uyutur, hasır altı edersek ne olacak? Hiç haketmeyen insanları aklamış olacağız. Onun için 

ben burada kendi adıma bir kararı sizinle paylaşmak istiyorum. Boşu boşuna enerji, boşu 

boşuna kaynak, boşu boşuna dikkat dağıtmayalım. Bu iş hiçbir yere çıkmayacak, 

çıkarılmayacak, ben imzamı geri çekiyorum. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, sayın Özmızraka açıklamaları için teşekkürler. Sayın 

İbrahim Ziyal. Evet, sessiz olalım. Tamam. Sayın Akbaş, tamam, vakit kaybetmeyelim ama, 

toplantının da nezahatini bozmayalım, lütfen. Evet. Bahadır, Bahadır Balık dışarıya davet 

edelim ağabeyimizi. Evet, efendim buyurun. 

İbrahim Ziyal 

 Sayın Divan, sayın başkan ve Yönetim Kurulu, değerli hanımefendiler, değerli ağabeylerim, 

sevgili Galatasaraylılar, öncelikle takımın gidişatından memnun olduğumuz için, yönetime de 

burada bir teşekkür etmek istiyorum. Şu anda her şey iyi görünüyor. Tabii ki bazı eleştirileri 

de arada yapmamız gerekecektir. Öncelikle Denetleme kurulu raporu, Denetleme Raporu ile 

ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, burada bir diskordans bir dengesizlik olduğu belli. 4 
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kişiye görev verilmiş, bir kişi imzayı çakıyor, Hayri ağabey arkadan ben imza atmamıştım 

diyor. Ve bu durumdan memnun olmayan bir grup var, inceleyen. Diğer taraftan da iki kişi 

dilekçe veriyor ve bu dilekçe veren kişiler raporu görebiliyorlar. Burada da bir uyumsuzluk 

var. Bu şu anlama geliyor, yarın ben bir dilekçe verdiğim zaman bu raporu ben de görme 

hakkına sahibim. 500 kişi verirse, 500 kişi görecek, o zaman bu raporun gizliliği yada bir 

şekilde kapalılığı nerede kalacak ki, sonuçta gördükçe insanlar, rapor dilden dile bir şekilde 

dolaşacak. Bunu bir şekilde çözümlemek lazım. Çözüm bu değil, yani çözüm bunu 

açıklamamak değil yada 4 kişilik bir grup oluşturmak değil yada iki kişi imza verdiği zaman, 

görme hakkına sahip olması değil. Ayhan beye ben de katılıyorum, geçmişteki bazı şeyleri 

fazla eşelemekle hiçbir şey olmaz. Başında keşke hiç bu gündeme gelmeseydi ve zamanında 

kapatılsaydı. Tabii ki hesapları dökmek lazım, yani bu usulü, bunun adabı, etiği, her şeyi bu. 

Ama geriye dönük olarak bu Galatasaraya ne getirecek? Bunu çok iyi düşünmek lazım ve aklı 

selimle karar vermek lazım. Florya ile ilgili ben başkana teşekkür ederim. Orada bayrağımızın 

tekrar dalgalanıyor olması, 100 metrekare de olsa, 500 metrekare de olsa çok güzel bir şey. 

Bütçe revizyonu olacağı zaten belliydi. Yani buna şaşkın bir şekilde, aa, bütçe revizyonu mu 

var demenin alemi yok. Kaç aydan beri bunun gidişatı böyle gidecekti. İnşallah hayırlı olur. Bu 

konuda futbol takımı iyiyken, başkan bir şeyler yapmaya çalışırken destek vermek gerekir 

diye düşünüyorum. Ama tabii şartları ne olacak? Hiçbir şekilde elimizde bir done yok. Bunları 

görmek lazım. Tekerlekli sandalye balosu ile ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Bunu 

kesinlikle hepimizin desteklemesi lazım. Biz de grup olarak, Galatasaray düşünce derneği 

olarak, en az 2 masa ile katılacak, bunu size bildirmek istedim. Bütün üyelerimizi de, ben de 

destek vermeleri için buradan ricada bulunuyorum. Turcan hocamızın vurguladığı mevzu ile 

ilgili olarak bir şeyler söylemek istiyorum ben de. 16 Şubat 2015 te bir karar alınmış ve 14 

yabancı futbolcu kuralı resmen kabul edilmiş, daha sonra bir demeç, yabancı kuralı tedrici 

olarak azaltılacaktır deniyor. Daha sonra, sayın Ali Dürüst, kendisi çok sevdiğimiz bir 

Galatasaraylı, bunun federasyon tarafından böyle bir düşüncenin olmadığı şeklinde bir görüş, 

sayın başkanımızın demeçleri federasyonun herhangi böyle bir temayülünün olmadığı 

şeklinde. Ama bürokratik erkten, farklı görüşler, farklı sözler var. Bir yerden bir ateş çıkmaya 

başladı ve bunu muhakkak ki her şey bizim lehimize iken, bizim aleyhimize kullanmak isteyen 

bazı dostlarımız olacaktır. Onun için tedbiri elden bırakmamak lazım ve bu sene birçok takım 
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mukavele yaptığı, en az 2, 3 senelik yabancılarla, bu 3 seneye ortalasak, böyle bir değişimin 

en az 2 yada 3 seneden sonra başlaması lazım. Ki, yapılan bütçeler, hazırlıklar, yatırımlar ona 

göre hiçbir kulübe zarar vermesin, sadece Galatasarayı bağlamıyor bu, birçok kulübü bağlıyor 

bu konuda. Ayrıca, biraz evvel Turcan hocam söyledi, alt yapı diye, İstanbul'da 35 tane semt, 

İstanbul dışı Anadoluda 68 tane semt, Diyarbakırdan Edirneye kadar, İstanbul dışı liste devam 

ediyor. Ve yurt dışı 7, bunlar ne? Bunlar Galatasaray futbol okulları, 110 tane, hiç kimse 

Galatasarayı alt yapıya önem vermiyor diye camia dışında asla ve asla bir şekilde ne töhmet 

altında bırakabilir, ne suçlayabilir. 3 üncülük, dünya üçüncülüğü dönemindeki, Türk 

futbolcuların Galatasaraydan gelen sayısını biliyoruz, UEFA ya gelen, kupada Türk 

futbolcuların katkısını biliyoruz. Onun için, bu bizi bağlamıyor aslında. Ama yaptığımız 

yatırımların da bir şekilde kösteklenmesini gerektirmiyor. Diğer bir konu, Kalamış tesisleri. 

Şeyle ilgili, Galatasaray Adası ile ilgili problemler var. Çözülemeyecek, şu anda Galatasarayın 

İstanbul'da kalan en önemli faal yeri, Kalamış. Çok sık gittiğim bir yer benim, dediğim gibi çok 

mutluyum orada. Orada bir yönetim değişikliği değil, işletme değişikliği oldu. İnşallah hayırlı 

olur, hayırlı olacağını düşünüyorum, hiçbir şekilde de bir muhalif olduğum bir şey bu konuda 

yoktur, arkadaşları da tanımıyorum. Ama Kalamış zor bir yer, idari açıdan, bütçeyi 

dengelemek, yani işletmecinin aldığı bütçeyi dengelemesi açısından, şöyle ki, bir kere 

Cumartesi, Pazarları ve yaz olduğu dönemlerde işler iyi gidiyor, ama kışın son derece atıl. 

Oraya yapılacak olan yatırımların geriye dönüşü kolay değil. Ve orayı bizim en son 

Galatasaray Düşünce derneği olarak orada verdiğimiz yemek kalabalık bir grup olarak gittik. 

Ve orayı çalıştıran arkadaşlar 15 sene boyunca, çok büyük emeklerle çalıştırdılar, Özbek 

soyadı lütfen sizi aldatmasın Sayın başkanımızla, hiçbir şekilde bir bağlantı yoktur. Bunu 

baştan söyleyeyim. Özellikle isimleri de size vereceğim. Sayın başkanım herkes biliyor orayı 

kimlerin çalıştırdığını, onun için sıkıntıya gerek yok. Tabii ki Mehmet, Ahmet, Yaşar, Tahir ve 

Zahir Özbek kardeşler. Bu arkadaşlar burayı 15 senedir çalıştırıyorlar. Ve ellerinden geleni 

yapıyorlar. Çok güzel günler de orada geçti. Onlara bir vefa borcu ben burada onlara bir 

teşekkür etmek istiyorum. Altta çalışan yardımcı arkadaşlara dahil, Ramazan olsun, Ali, 

Mikail, İsmail, Süleyman, yıllardan beri oraya emek veriyorlar. İnşallah bundan sonra gelen 

arkadaşlarımız da aynı ihtimamı gösterirler. Diğer bir konu ise, Kalamıştaki yüzme okulu. Son 

derece güzel bir orada okulumuz var. Sabah, Cumartesi, Pazarları çok yoğun bir talep var. 
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Ben biraz geç evlendiğim için, çocuklarım ufak, oraya devam ediyorlar. Ama üzüldüğüm bir 

nokta var. Sayın başkanıma daha evvel de bunu belirtmiştim. Oraya gelen çocuklar, bazıları 

Galatasaraylı, bazıları henüz karar verememişler, bazıları dost takımlardan, ama gönüllerini 

orada bir şekilde bir yere kaptıracaklar. Şuraya bakın, burada altı bilinmez, doneler farklı 

renklerde, mayolar farklı renklerde, bunu özellikle getirdim, bu mayoyu orada bulabilmek 

mümkün değil. Yani neredeyse karaborsa. Bu bone o şekilde, orada çocukların kendilerini 

Galatasaraylı hissetmeleri için bir şeyleri almaları lazım. Ve bütün veliler, gelenler, yok mu 

diyorlar burada mayo, yok mu bone? Yok mu üzerine bir havlu alacak, Galatasaray havlusu 

diye. Bu da bir piar çalışmasıdır. Çocukların gönlünü bu zamandan kazanabilirseniz, 

Galatasaraylı yapabilirsiniz, 5, 10, 20 sene sonra, birçok şey muhakkak ki değişecektir. Son 

olarak Galatasaray TV ile ilgili bir şey söylemek istiyorum, birkaç söz. Galatasaray TV bir ay 

evvel a.ş. oldu diye biliyorum. Tebrik ediyorum, bence çok gerekli bir şeydi. Hepimiz de 

biliyoruz ki, seyrediyoruz ama maalesef Galatasaray TV nin yayın kalitesi, bazı dost, kardeş 

kulüplerimizin seviyesinde değil, bunu itiraf etmek zorundayız. Bütçeyi bu dönem yada Mart 

ayı için planlarken, muhakkak yakışan, Galatasaraya yakışan bir televizyon oluşturmak için, 

HD sisteme geçmek lazım. Çok da büyük bir maliyet olduğunu düşünmüyorum. 400, 500, 600 

bin dolar, eurolar civarında. Çok böyle 2, 3 milyonlu rakamlar söyleniyor ama, benim 

yaptığım araştırmada öyle bir sonuç ben çıkarmadım. Diğer bir konu da, Mayıs 2018 de 

Digitürk ile anlaşmamız bitiyor. Yani Satelitle çok daha başka şekilde, başka yerlere 

ulaşabilmek lazım. Bunu mesela, bu konuşmaları izlemek isteyen bir arkadaşımda digitürk 

yoktu ve izleyemiyor, onun gibi örnek. Bununla ilgili de şimdiden tedbirler almak lazım. Çok 

uzun bir zaman yok ve Galatasaray TV yi canlandırmak lazım diye düşünüyorum. Tekrar ben 

yönetime başarılar diliyorum ve desteğimizi sürdüreceğimizi söylemek istiyorum. Çok 

teşekkürler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, Sayın İbrahim Ziyal'e biz de teşekkür ediyoruz. Sayın 

Sami Çölgeçen.  

Sami Çölgeçen 

Başkanlarımı ve hazirunu saygıyla selamlıyorum. Son Fenerbahçe-Galatasaray maçında, 

kareografi çıkmaya başladığı zaman kendi kendime Allah Allah dedim, Rocky Balboa 
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filmindeki boksörün Galatasarayla ne ilgisi olabilir, biraz içim buruldu. Yani orada çok daha 

başka bir figür olabilirdi. Ama altındaki yazıyı okuyunca, başımdan aşağıya kaynar sular 

döküldü. Sen diz çökmüş olduğun için onlar yüksek gözüküyor. Galatasaray ne zaman diz 

çöktü beyefendiler? Ne zaman? Ben çok, mağlup olduk, senelerce şampiyon olamadık. Ama 

hiç diz çökmedik. Diz çökmenin Türkçe anlamı, feci bir anlamdır. Bunu nasıl yazarlar, hadi 

cahil çocuklar bunu yazmış, sayın Yönetim Kurulu nasıl bunu görmez? Bu pankartlar 

çıkmadan, buna bir bakan, bir eden, bu olmadı çocuklar diyebilecek birisi yok mudur? Birinci, 

bundan böyle lütfen, Yönetim Kurulu bu çünkü, bu tahmin edin, Galatasaray Fener maçını, 

Türkiye'deki bütün Galatasaraylılar seyretti ve bütün Galatasaraylılar, sen diz çöktüğün için 

lafını gördüler. Buna ben itiraz ediyorum. İkincisi, bir küçük tebrik. Alt yapı, bir de tenkit. 

Bilmem takip ediyor musunuz? Geçen hafta, alt yapı takımlarımız, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 

hepsi bütün maçlarını kazandılar. Bu kolay bir şey değil. Kazandıkları takımlar arasında, 

Fenerbahçe de vardı, Beşiktaş da vardı, alt yapısı gayet kuvvetli olan Gençlerbirliği de vardı. 

Demek ki alt yapımız, kötü bir yolda değil, hatta alt yapının başına getirilen bir yeni 

arkadaşımızın röportajını okudum, Tam Sahada, o da güzel bir röportajdı. Fakat, en can alıcı 

noktaya temas edilmemişti, o röportajda da, o da kabiliyetli çocukları nereden arıyoruz, kim 

arıyor, kim buluyor? Bunun cevabı yok. Bir arkadaşımız 110 tane okuldan bahsetti. 110 tane 

Galatasarayın alt yapı okulu var dedi. Bu okullar para kazanma okullarıdır. Onlardan futbolcu 

çıkmaz, o okullar paralıdır, o okullara parası olan insanlar çocuklarını spor yapsın diye yollar, 

o çocuklardan da futbolcu çıkmaz. Onları unutalım. Bizim alt yapımız Florya'dadır. Bunun da 

çözümü oraya kabiliyetli çocukları, Türkiye çapında tarayıp, bulup getirmektir. Bugün hâlâ alt 

yapımızın scout sistemi yoktur. Yahut vardır, ben bilmiyorum. İkinci olmayan bir şeyimiz de, 

bakıyorum sayın Yönetim Kurulu üyelerine, alt yapıdan sadece alt yapıdan sorumlu bir 

Yönetim Kurulu üyemiz bu an için yoktur. Bunun olması lazımdır. Bundan sonraki listesinde 

Sayın Dursun Özbek'in ki, ben sayın Dursun Özbek'in kalpten bir dönem daha kalması 

gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka böyle bir arkadaşı, enerjik bir arkadaşı, benim gibi 80 

yaşına gelmiş bir adamı değil. Enerjik bir arkadaşı, oraya böyle bir göreve getirmesi lazım diye 

düşünüyorum. Bir şey daha vardı. Yeterse, yeter. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, Sami Çölgeçen'e teşekkür ediyoruz. Sayın Faruk 

Gürbüzer. 



21 

 

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan başkanım, sayın divan, sayın kulüp başkanım, Yönetim Kurulum. Değerli 

Galatasaraylılar, sözlerime yaptıkları ekonomik ve idari çalışmalar ve adeta bir mali milat 

sonrası, hepimizin gözbebeği, Galatasaray futbol takımı, tamamını yenileyerek, yüzümüzü 

güldürmesindeki sebeplerin başında, en büyük pay sahibi olan sayın başkan Dursun Özbek'e 

ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek başlamak istiyorum. Değerli Galatasaraylılar, futbol 

takımımızın aldığı başarılı sonuçlar ve daha ligin başında, rakipleriyle olan puan farkını 

açması, başta, başka takım sempatizanı, kendilerini futbol adamı, eleştirmen ve her şey 

zanneden, ki maalesef aralarında bazı Galatasaraylı kardeşlerimiz de var. Spor medyası ile bu 

sporun ana aktörü olan diğer konuların, Galatasarayın önünü kesmek, başarılarını 

engellemek için bazı nedenler üzerinde çalışmalarına neden oldu. İşin enteresan tarafı, son 

haftalara bu gruplar, maçları yöneten hakemleri de dahil ettiler. Şimdi sizlere, hepimizin çok 

yakından bildiği, birlikte yaşadığımız, 3 tane maçı özetlemek istiyorum. Bir, stad: Alisamiyen 

Arena, Maç: Fenerbahçe. Hakem: Cüneyt Çakır, yardımcısı Tarık Ongun. Maç 2-0 lehimize 

devam ediyor, oyunun son dakikaları, topu taca ve hatta kenardaki yedek kulübesine kadar 

gidiyor. Fakat rakip, bizim oyuncular dururken, rakip oyuncu, dışarıdaki topu alıyor geliyor, 

golü atıyor ve Cüneyt Çakır golü geçerli sayıyor. Aradan bir süre geçiyor. Geçen yıl, çok yakın 

bir dönem. Karabükte, Karabükle oynuyoruz. 1-0 öndeyiz, yine akıl almaz hakem hataları ve 

son dakikada lütfen bağışlayın, stat üstündeki kargaların güldüğü, komik bir penaltı. 

Aleyhimize veriliyor ve maçı 2-1 kaybediyoruz. Ve hakem yine Cüneyt Çakır, yardımcısı yine 

Tarık Ongun. Ve evvelki hafta, yer stad yine Alisamiyen arena, Fenerbahçe ile oynuyoruz. 

Yine Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun, maç başlar başlamaz Cüneyt hoca, rakip futbolculara, ben 

sizdenim, sizinleyim, şeklindeki bir olguyu aşılıyor. Tüm kararları aleyhimize veriyor, sarı 

kartlar çıkartılıyor ve bir penaltımız verilmiyor. Cüneyt Çakırı, aşağı yukarı, camiamız olarak iyi 

tanıyoruz. Onun bizim camiamıza bakış açısı da belli. Ama ben Tarık Ongun kimdir diye merak 

ettim. İnternette ufak bir araştırma yaptım. Kendisinin okul yıllığına ve biyografisine eriştim. 

Okul yıllığı ve biyografisinde bu kişinin bir Fenerbahçe taraftarı olduğu, hatta fanatiği olduğu, 

çocukluk yıllarında, mahalle arasında kalecilik yaptığı ve o dönemdeki rol modelinin, o 

dönemki fenerbahçe kalecisi Tony Schumaher olduğunu okudum, öğrendim. Sizler de 

girerseniz, sizler de göreceksiniz. Peki, bunlar bu kadar belliyken, bu tür hakemleri, böyle 
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müsabakalara tayin eden, hakem komitesinin, bunlardan, bu biyografilerden, bu 

geçmişlerden hiç mi haberi yok? Bilmiyorlar mı, yoksa, beni bağışlayın yoksayı söylemek, 

düşünmek dahi istemiyorum. Yetmedi, puan farkı kapanmadı, Trabzona gittik, yaşadık, 

gördük, biliyoruz. Başka bir hakem, yine aynı senaryo, Galatasaray aleyhine oynandı. Şunu 

demek istiyorum. Sayın başkan, sayın Yönetim Kurulum, sayın Galatasaraylılar, biz başarılı 

oldukça, bu tip benzeri olayları, bu yıl çok yaşayacağız. Ancak ben şuna inanıyorum ki, 

aleyhimize, türlü tezgahlar, oyunlar tertipleyenler, Galatasarayın gücünü, Galatasaraylıların 

birlik ve beraberlik halinde oldukları zaman, yıkamayacakları hiçbir duvarın olamayacağını da 

iyi biliyorlardır ve çok yakın zamanda bunu da göreceklerdir. Müsaade ederseniz, birkaç 

kelime de futbolun dışında, amatör olarak gördüğümüz, ancak bizde profesyonel olan, 

voleybol ve basketbol şubelerimizden bahsetmek istiyorum. Basketbol şubemiz meydanda. 

Başında çok üzülerek ifade ediyorum. Galatasaraylı olmayan, başka takımın sempatizanı ve 

oyuncusu olan bir koç ve aldığımız, bugüne kadar aldığımız neticeler meydanda. Bu konu 

hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Umarım ve dilerim ki, söylemeye korktuğum 

bazı şeyler, sezon sonunda başımıza gelmez, yaşamayız. Voleybolda, voleybola gelince, 

değerli yöneticimiz, sevgili kardeşim Ali Yüce'nin gecesini, gündüzüne katarak, büyük bir 

emek ve çalışmalarla, bu şubeye hizmet ettiğini en iyi bilenlerden, görenlerden ve 

yaşayanlardanım. Ancak, bu şubeyle ilgili olarak, içimi acıtan iki olayı sizinle paylaşmak 

istiyorum ki, çoğunuz bunu biliyorsunuzdur da, voleybol şubemizde, uzun yıllardan bu yana 

sportif direktörlük yapan ve bu uzun çalışma dönemi içinde de hep bize alt yapı, alt yapı 

hikayeleri anlatan bir sportif direktörümüz var. Ama maalesef bu alt yapı hamlesini biz bir 

türlü gerçekleştiremedik. En son geçen hafta içinde voleybol takımımız Beşiktaş ile oynadı, 

Beşiktaş takımının yaş ortalaması, 16 ve 17. Efendim yanlış duymadınız, yanlış anlatmıyorum. 

Beşiktaş, bizimle oynayan Beşiktaş takımının yaş ortalaması, 16 ve 17 ydi. Bu takımın bütçesi 

de 200, 300 bin TL ler civarındaydı, buna mukabil bizim voleybol şubemizin değeri, milyon 

dolarlar. Yetmedi, yine büyük ümitler beslediğimiz, kız voleybol takımımız, Eczacıbaşı, 

Vakıfbank ve Fenerbahçe maçlarını kaybetti. Göz bebeğimiz, hepimizin çok sevdiği 

Galatasaray Televizyonuna yine bu arkadaşımızın bir beyanatı oldu. Dedi ki, ne yapalım, 

çalıştık ama olmadı. Henüz kaybettiğimiz bir şey de yok, bunlar kendi aralarında, birbirleriyle 

de oynayacaklar. Ha o da önemli değil, sezon sonunda bir de play off var diye, zamane ve 
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umuda yolculuk hikayeleri anlattı ve ben bunları duyunca inanın kahroldum, üzüldüm. 

Mutlaka hepiniz aynı duyguları yaşamışsınızdır ve şunu anladım, bu şubede Galatasaraylı eski 

sporcu ve antrenörlerin neden alamadığını, görev almışların da gönderildiklerini, hep alt 

yapıdan bahsediyoruz, alt yapıdaki işte benim torunum da oldu, fakat bu sene yollamadım, 

sebebi de şuydu, alt yapıda Galatasaraylı olmayan, Galatasaray etik ve değerlerini bilmeyen, 

başka takım sempatizanı ve eski hocası, bir bayan, küçücük kızlarımıza, eğitmenlik, 

antrenörlük yapıyordu, bunu bir Galatasaraylı olarak içime, kendime yediremedim belki de 

torunumun, spor geçmişi ile oynadım, ama onu yollamadım. Çünkü bu konuda bir sürü 

görüşmeler, çalışmalar yaptım, neticesiz kaldı. Ve kendi adıma doğru olanı yaptım. 

Yollamadım. Umuyor ve diliyorum ki, voleybola büyük emekler veren, sayın Ali Yüce 

kardeşimiz bu konuda da gerekli çalışmaları yapacaktır. Beni dinlediğiniz için, hepinize çok 

çok teşekkür ediyorum. Camiamıza, yönetimimize ve Galatasaraya sonsuz başarılar 

diliyorum. Saygı ve sevgiyle, yaşasın Galatasaray, yaşasın Galatasaraylılık. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, teşekkürler, Faruk. Sayın Ahmet Özdoğan.  

Ahmet Özdoğan 

Sayın divan başkanlığı, sayın Yönetim Kurulu başkanı, değerli divan kurulu üyeleri ve Yönetim 

Kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve değerli basın mensupları, hepiniz 

hoş geldiniz. İlk önce, raporla ilgili olarak, biraz sonra çok değerli arkadaşım, Ömer Tumay 

beyle bu raporu inceledik ve Ömer Tumay bey, size bu raporla ilgili, ikimizin ortak görüşünü 

arz edecek. Ben bu raporun oluşması için, ilk önce o 90 kişiye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Dağ fare doğurmamıştır, şişeden cin çıkmıştır. Benim size özet olarak söyleyeceğim odur. 

Ayrıca, öncedir, sonradır. Ama sayın Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kuruluna da 

teşekkür ederiz ki, bunu dikkate aldılar, belirli bir noktaya getirdiler. Çünkü, bu raporun en 

önemli, bana göre en önemli kısmı şu. Bundan sonra Galatasarayda, daha farklı bir denetim 

anlayışı gelmesini söylüyorum. Yani bizim kendi iç denetimimiz, dışarıdan yaptırdığımız 

denetimin dışında da başka bir gözle bakılmasını söylüyor. Bu çok önemli, çok önemli, her 

yönetimde, 3 yılda bir ayrıldığında, bence farklı bir gözle kendini bir denetlettirmesi lazım 

geldiğini söylüyor bu rapor. Şimdi, bu raporun incelenmesini sağlayan sayın divan başkanım 
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İrfan Aktar'a da çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, biz lütfettiler, bize teveccüh 

ettiler, kendilerine huzurlarınızda da teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Estağfurullah. 

Ahmet Özdoğan 

Şimdi efendim, efendim, vallaha ben, bilemiyorum efendim. Şimdi geçen sefer sayın 

başkanım, 12 tane sorulu bir önerge geldi, buraya, yani sayı, daha doğrusu, 2 ay önceki 

divanda da, sayın başkanım lütfettiler, bir ay sonra da ona cevap vermek için bu kürsüye 

çıktılar. Ve bazılarını sakıncalı buldular, bazılarına da cevap verdiler. Şimdi bazı şeyler 

söyleyeceğim bu sorularla ilgili size. İlk önce, sayın başkana teşekkür ediyorum. Geçen sefer 

çünkü, taraftarlarla ilgili, bazı çalışmalar yapılması gerektiğini söylemiştim, kendileri de 

duyarlı davranmışlar ve lütfettiler, geldiler, bugün taraftarlarla ilgili bazı çalışmaları da 

söylediler. Yalnız bir daha tekrarlayayım, taraftarın içinde olduğu, Yönetim Kurulunun, divan 

kurulunun ve genel kurulun içinde olduğu bir kurulu, tekrar öneriyorum. Bu çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. Kendilerine, şimdi biz bir soru sorduk. Soru şu, son 10 yıldır, Türkiye 

ticaret hayatında, % 20 ile kullanılmış banka kredisi, % 30 ile kullanılmış factoring kredisi 

duyan var mı ve bu oranlar normal mi dedik? Sayın başkanım dedi ki, 13 üye arkadaşım bunu 

bana devamlı soruyor, vallaha ben böyle bir oran duymadım dedi, daha detaylı, net bilgi 

almak isteyen varsa, gitsin bankaya sorsun, veyahut piyasada ekonomi sayfasına baksın, 

orada görürler dedi. Değerli Galatasaraylılar, şu gördüğünüz oranlar, Galatasarayın şu anda 

ödediği oranlar. Yani 23,75, 26,24, 20, 20, 20. Takdiri size bırakıyorum. Fakat burada çok, 

beni çok üzüntüye sevk eden başka bir şey oldu. Sayın başkanım, böyle konuşurken, içinizde 

kim olduğunu bilmediğim, bir divan kurulu üyesi çıktı, cahiller diye bağırdı, hem de iki kere 

bağırdı. Değerli Galatasaraylılar, burası Galatasaray divanı, bilemem efendim, ben burada 

konuşmadıktan sonra, kimsenin ne olduğunu bilmiyorum. Ama oranlar bunlar. Bakın biz 

çıkıyoruz, oranları veriyoruz ve bu oranların hepsi, sayın başkanın bize KAP ta yaptığı 

açıklamalardan gelen oranlar. Hiçbirini kendimiz yazmadık, bunun. Şimdi o insana fazla bir 

şey söylemiyorum. Ama burada sayın başkanım da dahil, her zaman birlik ve beraberlikten 

bahsediyorsunuz. Hepimiz bahsediyoruz. Bu iyi bir şey değildir. Galatasaray divanında, kim 

olursanız, olun karşınızdaki insana saygı göstereceksiniz. Aynı fikirde olursunuz veya 
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olmazsınız. Şimdi bir başka konu da, sayın başkanın cevap vermediği sorularla ilgili, çünkü siz 

o 12 sorunun ne olduğunu bilmiyordunuz. Ben sadece 2 tanesini aldım. Çünkü bazılarına 

sayın başkanım sakıncalı dedi, onları şimdi burada sormayayım, ama iki tanesini aldım. Bir 

tanesi, iki futbolcunun Galatasaray aleyhine açtığı davalar sonuçlanmış, şirket bu iki 

futbolcuya, 12.6 milyon TL karşılık ayırmış ve bu futbolcuların sözleşmeleri tek taraflı 

feshedildiği için oluşan tutarlardır. Yani bir transfer şeyi yok. Biz kendimiz bunları feshettik. 

Sayın başkana sorduk, bunları siz mi ödeyeceksiniz dedik. Sayın başkan, ödeyebilir de, 

ödemeyebilir de, bu bir zarardır. Ama bu soru cevaplanmadı. Bunu bilgilerinize arz ediyorum. 

İkinci soru da, bakın o rapor var ya, hani o dağ fare doğurdu denilen raporun içindeki 

şeylerden bir tanesi de, bakarsanız, transferlerde menajerlere ödenen ücretler, oyuncu 

bazında ne kadardır, bu ödemelerin ne kadarı offshore hesaplarına aktarılmış olduğunu, 

aktarılmış olup olmadığını, o rapor diyor ki, bunlara dikkat edin diyor. Onun için o raporu 

önemsiyorum ben. Şimdi çok değerli bir Yönetim Kurulu üyemiz var. Sayın Eşref Alaçayır bey, 

gerçekten değerli ve Kalamış konusunda ve çeşitli davalar konusunda, bize zaman zaman 

bilgi veriyor, kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada 13 Eylül 2017 yılında diyor ki, 31 

Ekim 2017 yılında müstecirin dönemi sona erecek diyor, onun için bir ihale açtık, son gün 23 

Ekim 2017 diyor. Şimdi web sayfamızdan bakabilirsiniz diyor, evet biz web sayfamıza baktık, 

gördük ki 22 Eylülde bu iş bitiyor. Kendisi 23 Ekim demişti. Ben sadece ona şunu söylüyorum, 

çünkü kendisi hakikaten çok ciddi, iyi çalışma yapan, değerli bir Yönetim Kurulu üyemiz, 

profesyonellerine dikkat etsin. Bir başka nokta da, Kalamış ihalesi oldu bitti. Nereden 

öğrendik biliyor musunuz? Zaman zaman, hepimizin eleştirdiği sosyal medya hesaplarından. 

Bazı arkadaşlar, birbirlerine şey attılar, işte mesajlar attılar. Yeni müstecir diye, halbuki biz 

bunu Galatasaray web sitesinden çok rahatlıkla, kimler katıldı ve ihale sonucu kim öğrendi 

diye öğrenebilirdik. Son olarak da 10 Kasım geliyor, ulu önder Atatürk'ü her zamanki gibi 

saygı ve özlemle anıyoruz ama, bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda bu kelimeyi 

bilinçli kullanıyorum. Galatasaray düşmanlığı başlamıştır. Kim ki, ülkemin bütünlüğü ve bekası 

ve Türk bayrağı için her şeyini veren bu Galatasarayla ilgili, çeşitli sosyal medya, 

televizyonlarda, bize karşı bazı kelimeler söylüyorlarsa, bizim düşmanımızdır. Ve şunu 

söylüyorum, diyorum ki, Atatürk nasıl Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyorsa, 

Galatasaray da ilelebet payidar kalacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim, Sayın Ahmet Özdoğana teşekkür ederiz. Sayın 

Ömer Tümay. Ömer bir saniye müsaade et. Sayın Alaçayır, kısa bir cevap sunmak istiyor. 

Başkan mı? Peki. Ömer kusura bakma. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Şimdi değerli Galatasaraylılar, bugünkü gelişen dünyada algı, algı yaratma kabiliyeti, algı 

yaratma, en önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi divanda dile getirdiği sorunlarla, fikirlerle 

her zaman yapıcı bulduğum değerli arkadaşım, bir şey söyledi, ben hayretle yerimden 

izledim. Şöyle bir algı yaratmanın peşindeler. Bunun kimseyi faydası yok, değerli 

Galatasaraylılar, Galatasaray % 30 ile kredi kullanır, % 20 ile ya, şimdi bu rakamları tamamen 

reddediyorum. Ama ne fayda üretilir bundan? % 30 ile biz kredi kullanmışız. Yarattığı algı bu. 

Döndüm arkadaşlarıma sordum, ya bizim en büyük kreditörümüz, Denizbank. TL bazında 

kullandığımız kredilerin oranı % 15,6. Ötekisi Ziraat Bankası, % 14 küsur. Factoring şirketleri, 

bildiğiniz gibi, zaman zaman % 18 ile % 23 arasında flört eder. Piyasanın şekillerine göre. 

Elbette ki, demin bir şey ifade ettim. Galatasarayın değerlerini, Galatasarayın parasını, 

Galatasarayın etik değerlerini, Galatasarayın her şeyini, kendi şahsi çıkarlarımdan, 

değerlerimden her zaman yukarıda tuttum. Buna rağmen, gelip burada böyle bir algı 

yaratmanın ne faydası var ya? Allah aşkına söylüyorum size. Allah aşkına, lütfen diyorum ya, 

biraz birleşelim. Biz hatalı olduğumuz yerlerde zaten hatalarımızı kabul ediyoruz. Her zaman 

öz eleştiri de yapıyorum ve burada bütün divan toplantılarına gelmek suretiyle de herkesin 

söylediğine kulak kabartıyorum. Ama şu algıyı yaratmayı yanlış buluyorum. Kullanılan 

ifadelerde, Galatasaray efendim dünyanın neresinde var % 30 la kredi kullanıyor, ifadesi 

elbette ki yanlıştır ve farklı şeyleri çağrıştırır. Arkasındaki algının ne olduğunu tahmin 

edemiyorum. Ama söylediği ifadeleri, değerli arkadaşımın, gerçeği yansıtmadığını da sizin 

huzurunuzda ifade ediyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, Sayın Ömer Tümay, tekrar özür dilerim, buyurun, söz 

sizin. Yazdık efendim, sıranız gelince, Mehmet Helvacı da söz istiyor. Evet. 
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Ömer Tümay 

Sayın başkanlarım, değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim konum da 

bu raporla alakalı. Zira, sayın divan başkanımız, 4 kişiye lütfetti, bu raporu incelemeleri için, 

süre tanıdı. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Estağfurullah. 

Ömer Tümay 

Zaman verdi. Biz de sayın Ahmet Özdoğan ile beraber, gittik raporu inceledik. Raporun 

birtakım çıkarımları var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira, 90 imza var bu raporun 

arkasında, şeyin arkasında dilekçenin arkasında, bu 90 kişi, bana sorup duruyor, ya nedir bu 

rapor. Ben de sayın yönetim bir açıklama yapacak, bir özet sunum yapacak, özet sunum 

yaptıktan sonra, biz de kendi çıkarımlarımızı sunarız dedim. Dolayısıyla şimdi huzurlarınızda 

bu çıkarımları okumak istiyorum. Biraz yavaş okuyacağım, zira okurken, önce okuyup, 

sonradan size şey yapacağım, aktaracağım. Tuğrul abi, gelmiyor mu sesim? Tamam. Peki. Bir, 

araştırma birinci faz olarak adlandırılan bahis konusu rapor, talep edilen kapsamlı araştırma 

için, ön çalışma olup, bir yol haritası niteliğindedir. Araştırma şirketinin metodolojisini 

tanımlamaktadır. İki, bu raporda belirtildiği üzere, gerekli veriler, Galatasaray Spor Kulübü ve 

iştiraki olan Galatasaray sportif a.ş. tarafından sağlanmıştır. Kapsamlı bir çalışma için öneriler 

sıralanmıştır. Araştırma şirketinin tabiri ile, derine dalma analizi yapılabilmesi için özellikle 

yabancı sporcu transferlerinin gerçekleştirildiği ülkelerden de veri sağlanması önemine 

değinilmiştir. Üç, raporda çalışmanın 2016 Eylül, Aralık ayları arasında yapıldığı bildirilmiştir. 

Aradan 1 sene geçtikten sonra, rapor gündeme taşınmıştır. Geçen süre göz önünde 

bulundurulmalı ve esas talep edilen kapsamlı araştırma için, ivedi karar alınarak, çalışma 

başlatılmalıdır. Dört, bu araştırmaya sebep olan dilekçede, araştırmanın 10 yıldan az bir 

süreyi içermemesi talep edilmiştir. Araştırma şirketi, 10 yıllık çalışma yapılabileceğini ancak 

kendilerine 5 yıllık veri aktarımı olduğunu bildirmiştir. Galatasaray için hayati ve milat 

niteliğinde olan bu araştırma için, 5 yıl değil, 10 yılı kapsayacak bir çalışma kulübümüzün 

menfaatine olacaktır. Beş, rapor öneriler bölümünde belirtildiği üzere, geçmişe dönük bir 

değerlendirme yapılabilmesi için sadece transferleri değil, aynı zamanda satıcı ödemelerinin 

de gözden geçirilmesi zaruridir. Altı, kurumsal e-postaların toplanması ve adli incelemenin 
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önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır. Bu ifade bile, bu kapsamlı araştırmanın ne kadar önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yedi, araştırma şirketinin yaptığı çalışmada, yine kendi tabiri 

ile karşılaşılan kısıtlılıklar ve tutarsızlıkların giderilmesi gerekmektedir. Sekiz, Galatasaray 

kulüp ve iştirakleri bir bütün olarak incelenmelidir. Dokuz, sonuç olarak, genel resmin 

netleşebilmesi için, eksik parçaların tamamlanması kaçınılmazdır. Bu rapor 90 üyenin imzası 

ile verilen dilekçenin önemini ve ısrarla takip edilmesinin, Galatasaray için ne kadar hayati bir 

konu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her ne kadar çalışmanın süreci ve içeriği 

tatmin edici olmasa da, konunun arkasında durdukları ve raporu paylaştıkları için sayın 

başkan ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz. Değerli Galatasaraylılar, iki yıldan bu yana, 

sürekli üzerinde durduğumuz, geçmişin araştırılması konusunun Galatasaray için ne kadar 

önemli olduğu, bu defa yabancı bir araştırma şirketinin çalışmasıyla gündeme gelmiştir. Bu 

rapor çalışma metodolojisini ortaya koyan 15 sayfalık bir ön rapordur. Ve kapsamlı bir 

araştırmanın yapılmasını önermektedir. Bedeli ne olursa olsun, çalışmanın tamamlanması 

gerekir. Divan kuruluna saygılarımızla arz ederiz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Değerli arkadaşlar, raporu incelemesi için rica ettiğim 4 

üyeden iki arkadaşımız, Ahmet Özdoğan ve Ömer Tümay arkadaşlarımız kendi görüşlerini 

gayet açık, sarih size ifade ettiler. Bundan sonrası Yönetim Kuruluna ait. Efendim Sayın 

Serhat Özalemdar. Buyurunuz. 

Serhat Özalemdar 

Sayın başkanlarım, sayın üyeler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu dilekçe okunması için 

vermiştim ama, kürsüden okumak gerektiği söylendi. Yazım şu. Futbol takımımızın aldığı 

başarılı sonuçlar hepimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Ancak Galatasarayın sadece bir 

futbol kulübü olmadığı gerçeği gözönünde tutularak, diğer branşlarımızın da yakından 

izlenmesi ve gelişen olayların değerlendirilmesi, büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, 

çok uzun yıllardır mensubu olduğum voleybol camiamızda yaşandığı iddia edilen ve kısmen 

medyaya da yansımış bulunan bir olayı, aldığım duyumlar çerçevesinde sizlerle paylaşmak 

istiyorum. 1999 yılı Bosna doğumlu, Agis Lagun Zida ila voleybol alt yapımızda oynamak 

üzere, 15 Ocak 2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sporcuya imza parası 

olarak 25 bin euro verilmiş, 2013-2017 dönemini kapsayan 4 sezon süresince, giderek artan 
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oranlarda olmak üzere, düzenli şekilde aylık euro bazında ücret ödenmiştir. Anılan süreçte, 

sporcuya ödenen bu meblağların toplam tutarları, 90 bin 400 eurodur. Ayrıca 4 yıl boyunca, 

kendisi kulübümüz lojmanında kalmış, yeme içme masrafları ve eğitim giderleri, kulübümüz 

tarafından karşılanmıştır. Halen 18 yaşında ve 2.10 boyunda olan Agis, bu yıl milli takımımızın 

katıldığı U19 Avrupa voleybol şampiyonasında turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiştir. 

Ancak alt yapımızdan yetişen ve mevzuat gereği bu yıl yapılacak yeni bir sözleşme ile A 

takımımızda oynamaya başlayıp, 23 yaşına kadar kulübümüzün bünyesinde kalabilecek olan 

söz konusu sporcu, voleybol federasyonunun resmi sitesinden yaptığı uyarıya rağmen, süresi 

içinde sözleşme yapmaya davet edilmediği için, maalesef oyuncu serbest kalmıştır. Bu durum 

üzerine büyük gelecek vaat eden bu sporcumuz, 100 bin euro karşılığında Arkas kulübü ile 

sözleşme imzalamıştır. Agis Lagun Zidanın, kulübümüzün ihmali sonucunda kaybedilmiş 

olduğu şeklindeki duyumlar doğru ise, konu vahim ve üzücüdür. Ama ifade etmek isterim ki, 

voleybol şubemiz sorumlusunun Galatasaray TV de vermiş olduğu bu sporcu kulübümüzde 

oynamak istemediğini söylediği için biz kendisini bıraktık şeklindeki ifadesi, bir o kadar 

düşündürücüdür. Diğer taraftan Agis'in yine bir süredir alt yapımızda forma giyen kardeşi, ki 

aynı tarihte 2002 doğumlu olan Mirza, aynı süreçte Arkas kulübüne, dolayısıyla o da serbest 

kaldığı için, Arkas kulübüne transfer olmuştur. Ve benim araştırdığım voleybol 

antrenörlerinden öğrendiğim, ağabeyinden daha parlak bir gelecek vaat ettiği söylenen bu 

gencin de sözleşme tanzimi hususunda ihmalden dolayı elden kaçırıldığı ifade edilmektedir. 

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığım konunun, ilgililer nezdinde araştırılmasının ve sonuç 

hakkında tarafıma bilgi verilmesinin sağlanmasını tensiplerinize sunarım. Teşekkürler, Serhat 

Özalemdar. Bu alt yapı ile elimizden kaçırdığımız bundan başka, çok da büyük oyuncular var. 

Voleybolü izleyenler, Boskoviç ismini bilirler herhalde, şu anda Eczacıbaşında 20 yaşında 

oynayan kız. Bu kız, 6 sene evvel bizim için kızkardeşi ile birlikte bizim alt yapımıza geldi, 1 ay 

kaldı. Buna yeterli, gerektiği zamanda, lisans çıkartılmadığı için, fakat bazı şeylerle oyunlarla, 

tahmin ediyorum, İtalyaya gitti, 3 sene evvel Eczacıbaşına geldi. Bu kız şu anda herhalde 

Avrupanın en iyi smaçörlerinden bir tanesi, takip edenler çok iyi bilir, aynı tarihte, Hande 

Balagin, o da Eczacıbaşının şu anda 20 yaşındaki 97, doğumlu kız. Annesi ile birlikte, o da aynı 

tarihte İstanbul'a gelip, Hasnungalipte 15 gün antreman yaptıktan sonra, bizim 

yöneticilerimiz veya o kısımda çalışan arkadaşlar, gerekli lisansını çıkarmadan, kız 
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Eczacıbaşına gidip anlaşmıştır. İki senedir Eczacıbaşı A takımında oynamaktadır ve de 2 

senedir de, Neslihanı kesen oyuncudur. Neslihanı yedek bırakan oyuncudur. Ama biz 

Neslihanı 35 yaşında bu sene transfer ettik, bu da böyle biline. Teşekkürler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet. Değerli üyeler, usul hakkında arkadaşımız söz istedi, 

biraz önce. Bu uzunlukta bir dilekçeyi, sahibi burada iken ben burada okutmam. Bunu genel 

olarak arz edeyim. Divan başkanlığına gelen evrak, sizlerin muhakkak duyması gereken 

konuları ihtiva eder. Spesifik bir konuyu arkadaşımız almış, incelemiş. Çok da iyi. Ama bunu 

benim heyetimle bunu okutma mecburiyetim yok. Bilvesile arz ederim efendim. Sıradaki 

konuşmacımız, Sayın İbrahim Göknar. 

İbrahim Göknar 

Sayın Divan başkanım, değerli hazirun, herkesi saygıyla selamlıyorum. Efendim öncelikle 

gündemin 4 üncü maddesinde, yani Denetim Kurulu raporu ile ilgili, ben de görüşümü 

belirtmek istiyorum. Zamanlamaya dikkatinizi çekerim. Sayın başkanımız, birinci fazın 

alındığını belirttiler. Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam, başlangıç bir yıl önceydi. Demek ki bir 

yılda şu anda elimizde birinci faz var ise, diğer fazların gelişi, birkaç yıl daha sürecek. Kaldı ki, 

daha önce titizlikle bu 15 sayfalık ilk girizgahı inceleyen değerli konuşmacılar, henüz bu 15 

sayfada benim anladığım kadarıyla, bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğinden 

bahsetmişlerdir. Yani bir anlamda da bu İngiliz denetim firmasının 15 sayfalık sanki bir 

reklamı gibi. Ama tabii 90 imza az, buz şey değil. Bu devam etmeli diye düşünüyorum. Ama 

ben bundan daha önemli bir konuyu, bu anlamda bilgilerinize sunmak istiyorum. O da şu. 

Gelin bırakalım bunu. Kendi yolunda ilerlesin ama, bence ondan çok daha önemli olan, 

Galatasaray için, çok değerli ekiplerin de çalıştığı, Galatasarayın yeni yönetim kriterlerini, 

daha önümüzdeki olağanüstü genel kurula yaklaşık 1 ay var. Ne olur, oraya yetiştirelim ve biz 

kendi Yönetim kriterlerimizi, onaylayalım. Ve Galatasarayın Magna Cartasını bir bayrak gibi, 

Türk sporuna dikelim. Bu son derece önemli. Bence daha önce de ifade etmiştim. 

Galatasarayın alt akla, üst akla ihtiyacı yok. Galatasarayda olması gereken tek şey, kolektif 

çalışma, birlik ve beraberlik, bunun için de, o yönetim kriterleri için, çünkü o kriterlerin 

içinde, bu denetim raporlarının her şeyi var. Bundan sonra o tür şeyler olmasın (ses kesildi, 

arıza var.) benim değinmek istediğim konu şu, bütçeler ister o yönde, ister bu yönde olsun, 
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eğer bir olağanüstü toplantı gerekmişse, o zaman işin başı yanlış demektir. Bunu hepimizin 

bu şekilde algılaması lazım. Sayın başkanım, ifade ettiniz konuşmanızda, bu hiçbir şekilde bir 

tenkit değil, tam tersine, kabul buyurursanız, destek anlamındaki düşüncelerimdir. Şimdi 

bakın, benim hissiyatım odur ki, Galatasarayda bütçe, yukarıdan aşağıya yapılıyor. Birçok 

şirkette de böyledir. Şirket demişken unutmayalım, Galatasaray bugün bana göre bünyesi 

obez bir kadroya sahiptir. Yani demek istediğim şu, 500 idarecisi vardır, 1500 sporcu 

barındırmaktadır. 500 milyon dolarlık dev bir ciroyu da bu yönetim idare etmeye 

çalışmaktadır. Çok büyük bir şirketiz. Şimdi böyle bir şirkette en önemli konu, en az 

şampiyonluk kadar bütçedir. Ama ben öyle zannediyorum ki, bütçe şöyle oluyor. Basitçe 

anlatmaya çalışayım. İnşallah yanılıyorumdur. Departman bölümlerinin başındaki 

profesyonel arkadaşlar, bütçelerini pek salınmıyorlar, o yıl için, x yıl için, bana öyle geliyor, 

deniliyor ki, senin bütçen bu kadar, bu sene yapmak istediklerini bu para ile yapacaksın. Çok 

açık söylüyorum. Şimdi eğer böyle olursa, o zaman, o yönetici arkadaşta, bir motivasyon 

olmaz, iki, sorumluluk duygusu olmaz. Hissetmez. Üç, en kötüsü, elini taşın altına yeteri kadar 

sokmaz. Dolayısıyla işte böyle, açık veya fazla vermeyen, düzgün bütçelerde, yapılan şu, 

bütçe aşağıdan yukarıya, yani söylemek istediğim, eğer örnek verirsek, biraz önce söz gelimi 

voleyboldan bahsedildi, voleybol şubesinden veya bu bir tesis olabilir, oradan. Şimdi o ilgili 

birimin başında kim var ise, o yıl yapacağı bütün faaliyetleri üstüne anlatır, üst kademeye 

anlatır. Bunun için savaş verir, faaliyetlerinin yanı sıra, istediği parayı da ister ve onunla 

bitmez ama, o paranın karşılığında ne vereceğini de söyler. Üst yönetim de bunu alır, birlikte 

tartışırlar, kavga ederler, boğuşurlar. Demokratça ve ondan sonra ortaya bir bütçe çıkar. 

Benim anladığım o ki, sadece biz Galatasarayda değil, özellikle sporda, diğer kulüplerde de 

üstten aşağıya iniyor. Yani bizim şu kadar paramız var. Bunları yapacaksınız o kadar. En büyük 

yanlış, bana göre burada. Dolayısıyla çok da uzatmak istemiyorum ama, bu bütçelemedeki en 

kritik konuyu, bir de unutmadan şunu söyleyeyim, bir de tabii işin kamuoyuna şirin gözükme, 

yahut kendi camiasına şirin gözükme tavrı var. Burada sayın başkanımı elbette tenzih 

ediyorum. Ben de iki yıldır, titizlikle takip etmeye gayret ediyorum. Böyle bir durum yok. Yani 

bu şu demek, ya benden sonrası tufan anlayışı. Yani bende bu 3 senemi böyle götürürüm. 

Ondan sonra, yaptıklarımla efendim övünürüm, yapamadıklarım zaten eskisi gibi. Burada 

bunun değişmesi çok önemli ve buna uygun ibareler de gözükmekte. Söylemeye çalıştığım 
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şu. Efendim bu seneye biz, yönetimimiz, eksi 28 milyon, yani 2017 yılında eksi 28 milyon lira 

bütçe hedefi koydu. Biz genel kurulda itiraz ettik, hayır denk bütçe dedik. Ve o genel kurulda, 

o şekilde kabul gördü, yönetim denk bütçeyi hesaplara işledi. Şimdi olağanüstü genel kurulda 

bu konu da görüşülecek. Ama dediğim gibi, artık bu yıl geçti. Hiç olmazsa lütfen, bu 

konuşmama da atfen, eğer uygun bulursanız, önümüzdeki yılın bütçesini, sayın başkanım, ne 

olur ama, ne olur, üstten aşağıya değil, aşağıdan yukarı, iyice tartışarak, her şeyi ile 

demokratça ve şeffafça, eğer de yapılamayacak bir şey varsa, önce bu divan kuruluna, bütün 

açıklığıyla, hayır bu böyle olmaz deyin, biz onu da alkışlamaya hazırız efendim. Dinlediğiniz 

için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, biz de İbrahim Göknar'a teşekkür ederiz. Sayın 

Hayrettin Kozak buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak 

Sayın başkanlarım, değerli hazirun, şimdi günün temel konusu, şu araştırmamızdı. Yani 90 

arkadaşımızın Kasım 2016 tarihinde verdikleri 2015 tarihinde vermiş oldukları bu dilekçe 

diyelim, önerge diyelim, 90 imza ile, ilk sonuçlarının, ilk sonuçlarının, temel sonuç değil, faz 

faz gideceğine göre, verildiği tarihteyiz. Yani 2 yıl geçmiş. Söz konusu sonuçların alınması için, 

sınırlı sonuçların alınabilmesi için, şimdi ben size bir iki bilgi sunacağım. Bizim son 

tüzüğümüzde, yani şu anda geçerli olan ki, 2010 tarihini, Eylül 2010 yanlış hatırlamıyorsam, 

sevgili kardeşim gayet iyi biliyor, sayın profesörüm. Dolayısıyla bu bizim tüzüğümüzün ben 

komisyonda vardım, Mehmet Helvacı kardeşim de vardı. Rahmetli birkaç ağabeyimiz var. 

Onları rahmetle anıyorum, onlar da vardı. Çok yoğun çalışmalar oldu. Tatminkârdı, değildi, 

ama o tüzük bugün, 2010 yılından beri halen geçerli. Şimdi ben size bir madde ifade 

edeceğim o tüzükten, bu maddeyi, Mehmet kardeşim de iyi hatırlayacaktır. Ben büyük bir 

ısrarla istedim, konulmasını ve sonunda anlayışla karşılandı ve oybirliğiyle onun ilave 

edilmesini biz kabul ettik. Şimdi evvela o maddeyi size okuyayım, size bir mesaj vereceğini 

düşünüyorum ben bu maddenin. Şimdi bu madde, hem bizim genel kurula görevlerini 

sıralayan maddemiz, hem de Yönetim Kurulu görev ve yetkilerini sıralayan maddemiz, şimdi 

müsaade ederseniz, Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini, hemen iki satır okuyorum. Yıllık 

olağan toplantının konusu olan, hesap dönemine ilişkin, profesyonel, bunun altını çiziyorum. 
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Profesyonel futbol şubesinin ayrıntılı gelir, gider tablolarını mevzuat çerçevesinde, genel 

kurula sunmak, münferit bir madde olarak, bu demektir ki önem verilen bir madde olarak, 

anlamı da budur. Bu. Hemen yanında, genel kurula geliyor sıra. Genel kurulda aynı şeyin, 

silsilenin bir devamı olarak, şunu bir talimat vermiş, tüzük komisyonu ve Galatasaray Spor 

Kulübü genel kurulu. Yıllık olağan toplantının konusu olan, hesap dönemine ait, münhasıran 

futbol faaliyetiyle ilgili mevzuatın, izin verdiği ölçüde, ayrıntılı, gelir gider tablolarını 

incelemek. Şimdi bu işte şu anda yapılan çalışma, tamamen, tamamen, farkındaysanız, futbol 

esaslı çalışma. Yani zaten devasa rakamların döndüğü, üzerinde devamlı tartışmalar olan, 

hep. Futbolla gelip, futbolla gitmektedir. Bu bizim zaten tüzüğümüzün çok önemli 

maddelerinden biri olarak var. Şimdi benim sorum şu olacak. Ben bilmiyorum hangi 

dokümanlar verildi bu firmaya. Nasıl bir çalışma düzenlendi ama, şunu biliyoruz. İki yıldan 

beri, iki yıldan beri bu çalışma devam ve şu an varılan nokta, işte bugün dinledik. Şimdi bakın, 

eğer bu kurulun elinde, şurada bizim tüzüğümüzün öngördüğü maddenin neticesinde faaliyet 

raporlarını o yıldan beri, yani 8 yıldan beri madde olarak geçmiş ve rakamsal olarak mali 

raporlarda yer verilmiş, profesyonel futbol ve kurumları, ile ilgili tüm giderler, tepeden 

tırnağa, mizan kayıtlarına varıncaya kadar, yardımcı mizanlara varıncaya kadar didik didik 

edilmiş olsa, başka hiçbir şeye bakmadan, bütün bu soruların da cevabı çıkar, onun dışında 

birçok başka sorulmayanlar da çıkar veya hiçbir şey yoktur, ama temel veri zaten elimizde. 

Bakın birkaç rakam vereyim, lütfen beni dikkatle dinleyin. 10 yılı söylüyor, 9 yılı söylüyor. 

2010 yılından başladı bu, ilk defa, kulakları çınlasın, başkan Adnan Polat'ın son yılının 

tüzüğünde, zaten Eylül, aynı yılın 2010 Eylülünde bu tüzük hayata geçti. Bakınız, milyon TL 

olarak okuyayım, euroya çevrilmişleri de var, zamanınızı almayacağım. 2010 yılında 330 

milyon, 2011 yılında, 199.8 milyon, 2012 yılında 267 milyon, bunlar hep faaliyet raporlarının 

mali yıl raporlarına yansıyan resmi rakamları konuşuyorum. 2013 yılında 404.7 milyon, 2014 

yılında 432.7 milyon, 2015 yılında 560.3 milyon, 2016 yılına da 2.379 milyon. Bunları alt alta 

koyduğunuz zaman, 2 milyar 583 milyon görülür ki, sadece gider olarak, dikkat edin, bunlar 

gelir gider tabloları olarak tek sayfada sunulmuştur faaliyet raporlarında, tek sayfada. Bakılır 

mı? Bakılmaz mı? Ama hemen içindekiler bölümünü açtığınız zaman, sayfa adedi, 175 ten 

başlayıp, 220 lere kadar giden, sayfa adedi de orada vardır. Tek bir sayfa bulacaksınız. Bütün 

bu söylediğim rakamları da o bilgilere ışık tutacak, yön verecek, hesap başlıklarını da orada 
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göreceksiniz. Şimdi biz bunu yapmayız. Zaten şimdi açık, samimi, biz birtakım. Zaten biz 

faaliyet raporlarımızı da okumayız, mali raporları hiç okumayız, istisnai olarak, 3, 5 kişiyi hariç 

tutuyorum tabii ama, böyle. Bu bizim gerçeğimiz, şimdi böyle olduğu zaman, haberimiz de 

yoktur böyle bir sayfanın olduğundan. Şimdi uzatmayayım, ben sayın yönetimin çabalarını 

tabii görüyoruz, duyuyoruz, bununla ilgili olarak da yani şunu söyleyeyim, bu 2 yıl sürdüyse, 

böyle bir çalışma 2 yıl sürdüyse, demek ki, üstüne imza sahiplerinin gösterdiği hassasiyet 

seviyesinde gidilmemiştir. Hiç kimse aksini söylemesin, bir de profesyonel olarak yaptırılan 

bir iştir. Çok kısır kalmış bu, inşallah tamamlanır. Benim ısrarla tavsiyem, gecikmiş de olsa, bu 

sayfaları, yani Galatasaray sportif a.ş. nin gider tablosunu içeren, gelir gider tablosunu içeren, 

futbol, amatör ve profesyonel şube hesaplarını, bu firmanın eline versinler, adamlar ondan 

bir iz alıp, işin üzerine gitsinler, didik didik etmeleri lazım, didik didik etmeleri lazım. Soru 

sorulan, sorulmayan, alın size bu şart. Hayata geçildiğinden beri, tam 8 yıllık bir dönem, her 

türlü musibet varsa, musibeti de görürsünüz. İyi şeyleri de hepsini de. Ama rakam ifade 

ettiğim gibi, toplam 7 yıllık dönemde, 2 milyar 583 milyon TL dir. Bunun her yılın ortalama 

kuruyla da, euro bakımından, euro üzerinden toplamı, 980 milyon eurodur arkadaşlar. 

Rakam orada. Ve bunun kaynağı da, direk bizim muhasebemizin rakamlarıdır. Yani öyle 

sallama rakamlar değildir. Onun için de, soru işareti olan faturalar vardır, menajerlikler 

vardır, kamp masrafları, her şey vardır orada, arkadaşlarımızın sorularına bir göz attım, hepsi 

zaten bu rakamların içindedir. Buradan didik didik ederseniz, izi bulursunuz. Yurt dışı 

çalışmalar gerekiyorsa, yine ondan sonra çıkar. Oradaki mizan kayıtlarında, muavin mizan 

kayıtlarında ve ona mümasil tüm evraklarda, bonservis, bedelleri kime ödenmiş, nasıl 

ödenmiş, hepsi orada var. Banka havalesi mi yapılmış veya elden mi ödenmiş veya bir 

komisyoncu kanalıyla, hepsi orada, bunların hepsi kulübün hazinesinde, bilgi hazinesinde var. 

Yoksa bana bugün cevap versinler, yok mümkün değil desinler ki, mümkün değil. Sonuç 

olarak tavsiyem, eğer bu çalışma devam edecekse, bu net kaynaktan, direk olarak, sahibi, 

kulübün gerçekleri olan bu net kaynaktan istifade ederek bu çalışmayı sürdürsünler. Bakalım 

ilk reaksiyonu, bu firma eğer ciddi bir firma ise, ne olacak onu görmüş oluruz. Şimdi bir 

alışkanlık geldi. Buna bir de sayın başkan beni affetsin, artık son zamanlarda, devamlı olarak, 

kusura bakmayın başkan, bu bir eleştiri değil, yani şu niyetle bunu söylüyoruz, az önce 

konuşmacılar, hayır yani başkan bütün olalım, birlik olalım, aman bizi yormayın, bunu derken 
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herhalde, eleştirmeyin beni demiyor, ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Tabii 

eleştirilecek, tabii eleştirilecek. Yani eleştiri ne demek? Ne demek eleştiri arkadaşlar? Eğer 

palavra atmıyorsanız, eğer macera peşinde değilseniz, kulübün menfaatleri adına yanlışları 

ifade etmektir. Bunların önünü kesmek, son derece yanlış bir iştir, bırakın herkes istediği gibi, 

öyle, şu, bu maceraya girmeden, uyarsın yönetimleri, onlar da bundan istifade etsinler derim. 

Bu alışkanlık fena oturdu. Sonra şu az önce Ahmet kardeşim bir tablo koydu buraya, şu 

faizlerle ilgili. Şimdi dikkat ediniz, verdiği faizler, yarı yarıya yakın bir şeyde, ben o tabloyu 

ben de biliyorum. Tamamen şu şey firmaları, yani bankalar değil de, factoring firmalarına 

baktığınız zaman, şimdi 2 yıl öncesi, bir tavsiyede bulunayım Ahmet kardeşime de, 2 yıl 

öncesinin bizim banka borçları tablomuz vardır, bütün KPMC'nin raporlarında da bizim kulüp 

olarak olan mali raporlarımızda da o tabloları alın, karşılaştırın, son 2 senenin tablolarını 

yanına koyun, iki sene öncesinin, 3 sene öncesinin tablolarını da yanına koyun, şunu 

göreceksiniz. Önceki senelerin tablolarında, sadece bankalar sıralanır, bir iki tane de factoring 

firması vardır. Ama şimdi son raporlarda göreceksiniz ki, çok ciddi factoring firmaları yer 

almıştır. Bu eğer yanlış ifade edersem, çok şüpheli bakış derseniz bana, öyle deyin, ben yine 

kabul ederim ama, bu bir zorunluluktan kaynaklanıyor, demek ki bankalarla o kredileri bulma 

imkânı zorlanıyor ki, ben başkanın dediği gibi, % 7, 8 ile kredi almak imkânı varken, ben 

Ahmet kardeşimin de söylediği gibi, % 20 ler seviyesindeki factoring vadeleri ile ve 

finansman, afedersiniz, faiz giderleriyle, o parayı kullanmaya mecbur kalmışım ve 2 sene, 3 

sene önce, çok düşük olan, yok denecek kadar olan factoring firma borçlarını, şimdi baktığınız 

zaman, göreceksiniz ki 100 milyon mertebesine ulaşmıştır. Benim 6, 7 ay evvel baktığım, 

toplayarak bu konuştuğum, 100 milyon mertebesindedir, factoringten kullanılanlar. Bakın, 

beni hatırlayın. Yönetim de baksın. Kendi evrakları. Şimdi bunu niye alınmıştır. Herhalde bir 

zorunluluktan alınmıştır, başka türlü, keyfi olarak, factoring firmasına gider misiniz? Nakit 

sıkıntınız var, bankaya mı gidersiniz, factoringe mi gidersiniz? Allah korusun. Biz gitmişiz, biz 

gitmişiz ve ciddi adette, şimdi Ahmet kardeşim bunu dile getirmiş. Getirmesin mi? 

Getirmesin mi? Ben getirmeyeyim mi? Siz getirmeyecek misiniz? Bunu dile getirmek demek, 

çok ciddi, sağlıklı, doğru bir uyarıdır. Kulübün geleceğine yönelik bir artı değerdir. Bundan 

paniğe girmenin bir alemi yok. Bu kadar. Eğer bu çalışma devam edecekse, tekrar şeye 

dönüyorum, bu şikayet konusu olan şeye, çalışma devam edecekse, şu bilgileri de baz alarak 
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sürdürürlerse, daha yapıcı sonuçlara, bir de bu çalışmanın herhalde bir sözleşmesi var bu 

firma ile, bir date lineı yok mu bunun? Bunun bir tarihi yok mu? Gecikmede cezası yok mu? 

Yani şu kadar süre içerisinde, bu çalışma tamamlanacak, sonuç raporu şu tarihte verilecek, 

verilemediği takdirde şu kadar da penaltysi olacak bunun diye bir maddesi yok mudur, onu 

da bilmiyorum. Yani ucu açık bir çalışma mıdır bu? Siz bir firma ile ki, uzman bir firma. 

Anlaşma yapmışsınız, ciddi, kapsamlı, çok detaylı bir çalışma. Tamam da, bunun bir herhalde 

ucu açık değil, belli bir tarihi var değil mi? Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, Sayın Salih Özçakır, buyurun efendim. 

Salih Özçakır 

Değerli başkanlar, değerli Galatasaray ailem, çok kısa ama acı konuşacağım. Önce sinirlerinizi 

biraz gereceğim, sonra gevşeteceğim. Konu, Fenerbahçedeki aldığımız, Fenerbahçe 

maçındaki aldığımız ceza. Bu nasıl bir cezadır? Benim bulunduğum yer, divan azalarının 

bulunduğu ve kimsenin hiçbir şey atmadığı, bir yer. Ve bana yerime, bloke cezası geliyor. Ben 

hukukçuyum, hukukta ceza muhakkak şahsi olmalıdır. Ama buradaki cezanın adını 

bulamıyorum. Ama tarihten bir örnek verebilirim. Hitler Almanyasında SS subayları, işgal 

ettikleri bir yeri, bir olay olduğu zaman, 50 kişiyi idam edin derlerdi, zavallı 50 kişi idam 

edilirdi. Yani şimdi nasıl bir cezadır bu. Şimdi gevşeyelim biraz. 10 sene filan önce, İspanyada 

maça gitmiştim, Galatasaray maçına, ilk devre korkunç bir bombalama, nefes alamıyorum. 

Arkadaşlar yapmayın, kulübümüze ceza gelecek, yapmayın, kimse takmıyor. Göğsümde de 

sayın başkanımın, Pariste yaptığı, hediye ettiği amblem var. Arada çıkarken bir delikanlı, baba 

diye geldi, baba öpeyim dedi, burayı öptü. Ne yapıyorsun baba dedi, böyle dedi, kendini 

öldürecek misin? Ne oluyor evladım dedim, bu yaptığınız nedir? Biz yanlış yapmayız baba 

dedi, biz bak dedi, bombaları attık, attık, Burak da golü attı. Ben dedim o zaman, evladım seni 

ortaçağa yolluyorum. Fenerbahçedeki bu hadiseyi yaratanları da ortaçağa yolluyorum. Sayın 

başkanıma da kulüpler birliği başkanısınız aynı zamanda, gücünüz büyük. Daha büyük 

olayların içindesiniz. Daha büyük mesuliyetleriniz var ama, bu hukuksuzluğu, bu hukuk 

rezilliğine, bir el atmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet. Teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Bilen buyurun. 
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Mehmet Bilen 

Sayın Divan başkanım, değerli üyeler, 5281 numaralı üye olarak söz almış bulunuyorum. Saat 

3 sıralarında gördüğüm kadarıyla, divan toplantısında bir çay molası ihtiyacı doğuyor. Daha 

sonra tekrar salon doldu ama, belki ileriki dönemlerde bir mola ile bu işi yaparsak, daha bir 

dinlenmiş olarak konuşmacıları takip edebileceğiz. Ben bugün sayın İbrahim Ziyal'ın, 

salondalar kendileri de, bir değerlendirmesi nedeniyle söz aldım. Araştırma raporu, geriye 

yönelik araştırma, Galatasaraya ne kazandıracak diye sordu. O kadar çok şey kazandıracak ki, 

Galatasarayı batmaktan kurtaracak. Bakın son 20 yıl, 20 yıl önce bizim borcumuz neredeyse, 

sıfır düzeyindeydi. Bugün şirket hisseleri satıldı, ama ben bu yönetim için söylemiyorum. Bu 

20 yıllık süreçte, Riva ve Florya, verildi. Ve sermaye artırıldı, bu kalemlerden çok büyük bir 

girdi oldu. Ha borç olmuş, ha buradan para girmiş, ikisi de aynı ve bütün bunlara rağmen, şu 

anda kulübün borcu, çok aşırı büyük bir düzeyde. Peki bu geldiğimiz nokta, hiç böyle yanlış 

filan yok muydu, araştırma yapılacak? Biz bu kadar bu olaylara safiyane mi bakmalıyız? 

Birtakım gerçekleri görmemeli miyiz? Bugün Galatasaray kulübünün içinde bulunduğu 

sistemde, son 20 yılda, 25 yılda, çok büyük boşluklar, zafiyetler var. İnşallah bu araştırma 

raporu bunu çıkartır, ancak görünen o ki, bu rapor bunu çıkaramayacak. Sonunda herhalde 

kulübün içindeki üyelere kalacak. Bakın çok basit, 3, 5 tane zaafiyetimiz, biri denetim 

zaafiyetimiz. İç denetim, dış denetim. İkisi de aynı. Kaç kere söyledim. Şu telefonu 

alıyorsunuz, herhangi bir şirkete. 2 bin lira, kusura bakmayın bizde 5 bin lira, bugünkü 

yönetimi kastetmiyorum. Pek çok olayda. Denetim neye bakıyor? Ha bunun faturası tamam 

mı? Tamam. Sıra numarası tamam mı? Noter var mı? İşte denetim bu. Bir de dış denetime 

para veriyoruz. Orada da para boşa gidiyor. Bugünkü bu araştırma raporunda da belli ki, 

hiçbir sonuç yok. Oraya gidecek paralar da boşa gidecek. Biz bu gerçekleri kabul etmezsek, 

bu arızalarımızı görmezsek, Galatasaraya ne gelirse gelsin, devlet bütçesi gelse yetmez. Bunu 

açıklıkla ifade etmeliyiz ve bu gerçeği görmeliyiz. Onun için söz aldım. Hepinizi sevgiyle, 

saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Cevap hakkı mı kullanmak istiyorsunuz? Buyurun. Kısa 

olmak kaydıyla.  
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İbrahim Ziyal 

 Öncelikle, konuşmam esnasında, etik olarak bazı şeyleri yapmak lazım dedim. Ama pratikte 

ne yaptığınız önemli, ne yapacağınız önemli. Denetleme kurullarınız var, zamanında 

denetlememişsiniz hiçbir şeyi, geriye dönük olarak yönetimlerle ilgili olarak bazı şeyleri 

sorguluyorsunuz. Ben bürokratik olarak, üst düzeylerde görev yaptım, devlet içinde dahi 

birçok problem vardır, bunda, geriye dönük olarak uygulamalarda. Bazı şeyler görülür, ama 

bir noktadan sonra, pratikte bir şey yapılamayacağı için üzerine gidilemez. Tamam, döktünüz 

her şeyi, açıkladınız. Pratikte ne yapacaksınız? Bir önceki dönemi, iki önceki dönemi, üç 

önceki dönemi, dört önceki dönemi, dava mı açacaksınız? Bu kadar borç var deyip, bunları 

geri mi isteyeceksiniz? Benim için pratik ve gerçekçilik önemli. Çok güzel, Mehmet beye 

katılıyorum, etik olarak öyle. Ama geriye dönük olarak bu Galatasaraya zarar verecek. Sayın 

başkanım orada, önceki başkanla, bir önceki başkanla, bir şeyler bulunacak belki, ama 

değecek mi üzerine gitmeye ve bu spekülasyonlar ne noktaya getirecek Galatasarayı, önemli 

olan bu. Pratikten bahsediyorum. Teşekkürler, sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, kısa açıklamaya teşekkürler. Sayın Özer Berkay. 

Özer Berkay 

Sevgili başkan, sevgili divan başkanı, ya azaldık, en arkaya bırakıyor beni sayın başkan, onun 

için ben kısa konuşuyorum. Hemen bir an evvel bitsin, gidelim gibi bir hava var. Sevgili 

çocuklar, arkadaşlar, Galatasaray bildiğiniz gibi, sosyal bir toplumdur. Yani toplumcu bir 

toplumuz. Bir kişi için değil, binlerce kişi için, Galatasarayda olduğu gibi, 15 bin kişi için, hatta 

bütün genel Türkiye, dünya için var olan bir birlikteliğiz. Bakın hiçbirimizi ilgilendirmediğine 

rağmen, buraya bu havada, işi gücü, istirahati, şuyu, buyu bıraktık, geldik. Neden? Para 

almıyoruz, maaş almıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bize de oraya git diyen yok. İşte toplumculuk 

budur. Sosyal görüş budur. İnsanı sevmektir. İşi sevmektir. Yaratıcı olmak demektir. Gece 

yatakta bile, toplumun ne olacağını, Galatasarayın ne olup olmayacağını düşünmek demektir. 

Dolayısıyla toplum içinde bu sosyal yaşam içinde de birtakım ihtiyaçlar vardır. Mesela bizim 

şu anda şurası olmasa, toplanacağımız bir alan yoktur. Sokaklarda toplanamayız. Aynı şekilde, 

okulumuz olmazsa, çocukların gideceği, kırlarda, mırlarda ders öğrenilmez. Bizim bir 

okulumuz var mesela, eskiden o okulda bu toplantıları yapardık, şimdi para veriyoruz, 
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sıkışıyoruz, mıkışıyoruz ve bizim evimiz olmadığı için, bu toplumun evi olmadığı için, böyle 

sürünüyoruz diyeceğim, kusura bakmayın. Halbuki biraz mücadele etsek, yasak etmişler, 

konferans salonunu, Tevfik Fikret salonunu bize. Biraz mücadele etsek, bir araya gelsek, 

hepimiz değil, 5 kişi, 3 kişi, 1 kişi, peşinden koşsak bu işin, yapabiliriz. Bu yasağı ortadan 

kaldırabiliriz. Ben kendimi katiyen övmek istemiyorum.  62 senesinde bir işe başladım, 

iletişim işine, Galatasaray için, taa nereden nereye geldim. Belki çoğunuza benim katkım 

olmuştur buraya gelmenizde, hatta oldu da, birçok kişiyi burada ben üye yaptım kulübe. 

Evet. Sanki şeymiş gibi, derneklere de öyle, bilmem nereye, neyse kendimi methetmeyi 

sevmem. Dolayısıyla ben rica edeceğim. Sayın başkandan, böyle insanlar çıkarsın, futbol 

takımı kadar, bilmem ne kadar, yaratıcı, fedakâr insanlar bulsun çıkarsın, yoksa evsiz kaldık, 

aynı şekilde, yer yok, var, yaratmak lazım. Mesela asya spor kulübümüz var, bizim o, ne iş 

yapıyor, niye orada toplanmıyoruz? Bizim orada yalnız şey değil, eğlenmek için de orada 

toplanmamız lazım. Bu yaratmamız lazım, birilerinin, siz, sen Serkan bir şeyler yapın ya, öyle 

hep başkan yapsın, yönetim yapsın, ondan sonra, buralarda sıkış, okula, kendi okuluna 

gireme. Şey yapma, bir araya geleme, ama çoğumuz buraya, birbirimizi görmeye geliyoruz, 

ben biliyorum. Yani şey kadar, biraz kulüpten haber almak kadar da, görmeye, muhabbet 

etmeye geliyoruz, ben de dahil bunların içine. Dolayısıyla rica edeceğim, sosyalizmin şeyini, 

sosyal toplumculuğun şeyini iyi kavramak, hepiniz de toplumcu olmazsanız buraya 

gelmezsiniz. İnsan sevmezsiniz yani. Yani yanınızdaki hepiniz birbirinizi seviyorsunuz, 

esasında ben bunu bilirim. Ben de hepinizi seviyorum, onlar da seviyorlar birbirlerini, ama 

kahramanlar çıkarması lazım toplumsalcılığın, yok, o zaman ne yapacağız? Geçenlerde 

başkanlara söyledim, burada konuştum. Birlik beraberlik, birlik beraberlik. E, birlik beraberlik 

ancak böyle toplumlarda çıkar. Çıkmıyor. Başka şeyler konuşuyoruz burada, lütfen rica 

edeyim sayın başkan, bizi onun bunun kiracısı olmaktan kurtarın. Çıkartın. Yaratın, yaratıcı 

adamları da çıkartın, bulun. Bu illa ki delikanlılardan değil, benim gibi yaşlı insanlardan da 

olabilir. Olabilir yani. Burada işte bir 300 kişi, ben 86 yaşına geldim. Konuşuyorum burada 

bakın, benden başka konuşun da bir gün. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun, 

yaşasın Galatasaray. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Efendim Özer Berkayın hep santimental konuşmalarını 

biliyoruz. Sayın başkan da Özer ağabeyden etkilendi herhalde. 
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

Özer ağabey, bağışla beni. Yaptığım prezentasyonda, ilk açılış konuşmasında bazı şeyleri 

atladım, söylemeyi unuttum. Elbette ki, sosyal manada bir araya gelmemiz çok önemli. Hiç 

merak etme, inşallah önümüzdeki divan toplantısını statta 300 kişilik bir salon yaptım, bitmek 

üzere. Bundan sonraki divan toplantılarını kendi evimizde, kendi salonumuzda yapacağız, 

kusura bakma bunu baştan söylemem lazımdı. Aralık toplantısında hepinizi stada bekliyoruz, 

orada toplanacağız. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet, başkana teşekkür ederiz müjdesi için. Sayın Mehmet 

Helvacı, buyurun efendim. 

Mehmet Helvacı 

Sayın başkan, sayın Yönetim Kurulu, değerli Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. Size raporla ilgili ve sermaye piyasası ile ilgili ve halka açık 

şirketle ilgili birtakım bilgiler vermek için huzurunuza çıkmak istedim. Ama hem saatin 

ilerlemiş olması, benim de Ankara'ya gitmek üzere hareket etmem gerektiğinden, bu sunumu 

size önümüzdeki divan toplantılarından birinde yapacağım, çok gecikeceğini tahmin 

etmiyorum. Çünkü zaten 2 sene beklemiş, iki ay daha beklemesinde çok önemli bir mahzur 

yok. Ama bunların öncelikle yapılabileceğini ifade etmek istiyorum. Yapılamaz bir şeyden 

bahsetmiyoruz. Sizi yormayacağım fazla, Ahmet kardeşime katılıyorum. Galatasaray 

düşmanlığından bahsetti, evet. Galatasaray iyiye gidiyor, iyiye giderken de iyiye gitmesinden 

hoşlanmayanların olması normal. Ama bizim de buna bir çözüm üretmemiz lazım. O 

çözümün ne olduğunu da hepimiz kendimiz tek tek de düşünebiliriz, hep beraber de 

düşünebiliriz. Bunu divanda da açıklayabiliriz. Size bu konuda da yine önümüzdeki 

toplantılarda bir şeyler söylemeyi planladığımı söylemek istiyorum. Nihayet son olarak, 

Ahmet kardeşim, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetti, 10 Kasım'ın geldiğini söyledi, bana da 

bir şey, ilham çağrıştırdı, Mustafa Kemalin büyüklüğüne ilişkin, Mustafa Kemal Atatürkün 

büyüklüğüne ilişkin. Hepimiz biliyoruz, Mustafa Kemal Atatürkün çok büyük olduğunu, ama 

belki unuttuğumuz bir şey var. Özellikle yurt dışında Mustafa Kemal'in bu kadar takdir 

toplamasının sebebi, kurtuluş savaşını kazanması, büyük bir komutan olması, değildir. 

Mustafa Kemali büyük yapan şey, onun kurtuluş savaşını büyük millet meclisi ile beraber 
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yürütebilmesidir. Mustafa Kemal kurtuluş savaşı boyunca, mecliste bütün tartışmaları açık 

tutmuş ve sonuna kadar bu tartışmaların içerisinde olmuştur. Eleştiri denilen şeye, 

katlanabilen en büyük insan Mustafa Kemalin kendisidir, ama o buna rağmen, kurtuluş 

savaşını kazanmayı başarmıştır, fakat bir şeyi unutmamak gerekir. O günün dünyasıyla, yani 

kapalı bir meclisle, kamuoyu önünde yapılan tartışmalar da aynı hissi vermez. Onun için biz 

Galatasaraylılar eğer şiddetli tartışmalar yapacaksak, bunu kamuoyu önünde değil, kendi 

aramızda yapmayı başarmalıyız, kamuoyu önünde, daha ölçülü tartışmalar yapmayı da 

başarabiliriz diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve dinlediğiniz için teşekkür 

ederim. Size Ocak toplantısı için söz verebiliyorum. Çünkü bir sonraki toplantıda, oğlumun 

mezuniyeti için Türkiye'de olmayacağım, özür diliyorum bunun için, ama Ocak toplantısında 

sizi bilgilendireceğim. Saygılar. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Teşekkür ederiz Sayın Mehmet Helvacıya. Sayın Aydemir 

Akbaş. Buyurun efendim, söz istemiştiniz. Son konuşmacı olarak. 

Aydemir Akbaş 

Hayatımda ilk defa böyle bir konuşma yapıyorum. Bunu 70 seneden beri, hayal ettim, daha 

Ali Sami Yende kaleci Erdoğanın arkasında top toplarken. Erdoğanı hiç biriniz bilmezsiniz. Bir 

tek Sami Çölgeçen bilir, bizim o Galatasaray iki direğin arasındaki 100 Galatasaraylıdan, iki 

kişiyiz burada, 100. Ha bilir misin? İyi. Arkadaşlar, heyecanlıyım, ben normal bir Galatasaraylı 

değilim, benim normal olmadığımı herkes biliyor. Benim gibi Galatasaraylı yoktur bence. Ben 

tribünde, ispanyol radyocuyu dövmüşümdür, milletvekilinin gırtlağını sıkmışımdır, 

Galatasaray olduğu zaman, son söyleyecek lafımı, ilk defa söylüyorum. Galatasarayı kimse 

yıkamaz, iki, Galatasarayı Galatasaraylı yıkar. İçindeki düşmana bakacaksın, suçu kendinde 

arayacaksın, hakemde aramayacaksın, bilmem kimde aramayacaksın, evvela kendinde 

arayacaksın. Şimdi ben bu raporu, şu an öğrendim. Ben 5 senedir, televizyonlarda, hırsız var, 

hırsız var diye bağırıyorum. Galatasaray soyuluyor diye bağırıyorum. O raporu yazan 

arkadaşlar niye bana gelmedi? 100 bin kişi o raporu yazsa, bir sonuç alamazsınız. Bana 

sorarsanız alırsınız. Son hırsızlığı bilmeyen bir sürü insan var, bilen var. Niye onlara 

gitmiyorsunuz? Bu rapordan hiçbir şey çıkmaz. Farz et ki, öğrendin. Ne yapacaksın? Hadi gel 

ben sana söyleyeyim. Rüşvet alanı da söyleyeyim. Ne yapacaksın? Ha? İspat edecek misin? 
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Edemezsin. Bundan amaç ne biliyor musunuz? Bundan amaç ne biliyor musunuz? 

Galatasarayı karıştırmak. Meyve veren ağacı sallamak, ben bu yönetimi destekliyorum, ama 

başkanın yüzüne söyledim. Bir şeyini göreyim dedi, seni bir saatte satarım dedim, demedim 

mi? Satarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Evet efendim, usülüne uygun. Beyanlara dikkat ediniz. 

Aydemir Akbaş: Şimdi kimse buraya çıkıp palavra sıkmasın, abuk subuk şeyler konuşuyoruz. 

Kulüp iyi yönde. Ne istiyorsunuz, dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Ne var? Hiçbir şey yok. 

Hiçbir şey yok. Yol gösteren yok. Ha, ben yol gösteriyorum. Senin başını ağrıtmıyor muyum? 

Her dakika söylüyorum, bir basketçi buldum getirdim, bir bilmem, benim dünyam 

Galatasaray, her saatim Galatasaray. Kendimizde arayacağız hatayı, kendimizde. Kimseye 

bahane bulmayın. Bakın ben bağıra bağıra, kulüp şeye dönmüş, neye o? İş merkezine 

dönmüş. 665 kişi, televizyonda bağırdım, burası silah fabrikası mı diye, 665 kişi, ne iş yapıyor 

ya bunlar? Ne iş yapıyor? Olmaz öyle şey. Öyle macera peşinde koşmayın, elle tutulur şeylere 

bakın. Heyecanlanıyorum, karım şimdi kızacak.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Sayın Akbaş. Dikkatli konuşmanızı hatırlatırım. 

Aydemir Akbaş 

Tamam haklısın. O da Arnavut, ben de Arnavutum. Şu anlamda söylüyorum. Karıştırmayın 

ortalığı, amacınız karıştırmak. Ben pislikleri araştırırsam, çok şey bulurum. Çok şey bulurum, 

var da. Var da. Ben de bir teşkilat tutarım. Neler öğrenirim, neler. Onun için galiba yeter.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Toparlayalım efendim, toparlayalım. Veda edelim. 

Aydemir Akbaş 

Arkadaşlar yine söylüyorum, Galatasarayı Galatasaraylı yıkar. Galatasarayı kimse yıkamaz. 

Ben bunu diğer kulüp başkanlarına da söylemişimdir, Aziz Yıldırım'a da söyledim. Rahmetli 

Süleyman ağabeye de söyledim. İkisi de dostumdu, onlara da söyledim. Benim bilmediğim 

yoktur. Benim bilmediğim yoktur, spor hakkında. Ben en iyisini yazarım, ben 7 yaşından beri 

bu camianın içindeyim, bu sporun içindeyim, kimse kalkıp bana ahkâm kesmesin. Futbolcu 
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nedir bilirim, hangisi sahtekârdır bilirim. Tek adam tanıdım, Metin Oktay. Gerisini salla. Tek 

adam tanıdım. Hadi yeter deyin ya.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar Peki. Evet teşekkür ediyoruz. Değerli Galatasaraylılar, 

Kasım ayı divan toplantısına son veriyoruz. Aralık ayında görüşmek üzere.  

 

Not: Bazı konuşmalarda Galatasaray terbiye ve geleneklerine uymayan kaba ve çirkin 

ifadeler, Divan iç tüzüğü uyarınca zabıttan çıkarılmıştır, değerli üyelerimizin bilgisine sunarız. 
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