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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 08 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Adası’nda 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Toplantıya başlamadan önce, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, 

vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı 

üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat etmiş olan 3234 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz İbrahim Arslaner ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar 

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

buyurunuz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Değerli Hazirun,  

Gündemimizde şu maddeler var.  

Gündem   

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,  

3. Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2015 toplantısı hakkında, 

toplanmama konusunun görüşülmesi ve karar alınması, 

4. Tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca hazırlanmış olan tüzük tadil taslağı ile ilgili yapılacak 

çalışmalar hakkında bilgi verilmesi, 

5. 11 Temmuz 2015 Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurulla ilgili olarak genel 

görüşmen açılması, 

6. Güncel konular, dilekler ve kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

edilmiştir.  

Değerli Üyeler,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. Efendim, gündeme geçmeden önce size arz 

etmek istediğim 3 konu var. Sırasıyla sunuyorum.  

Birinci konu, Divan Kurulu kombine kartları ile ilgilidir. Sicil Kurulu bilgisayar sistemindeki bir 

virüs ve şifreleme problemi sebebiyle, kombine kart yenileme yazıları bir hafta gecikerek 6 

Temmuz 2015 Pazartesi günü size gönderilebilmiştir. Gecikmeden dolayı özür dileriz. 

Yönetim Kurulu zamanında gerekli kararı almıştır, ancak yayınlanması bir hafta gecikmiştir. 

Yenilemeler için son müracaat tarihi 20 Temmuz 2015 Pazartesi günüdür. Geçen yıl 470 

Divan Kurulu üyesi kombine kart, 188 Divan Kurulu üyesi ise otopark kartı almıştı. 20 
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Temmuza kadar yeni müracaat eden Divan üyelerinin talepleri de alınacak ve bu tarihten 

sonra talepler yer imkânlarına göre değerlendirilecektir. Gerekli işlemlerin süresi içinde 

yapılmasını rica ederim. Böylece yeni müracaatlar olursa, yer temini hususu kombine kart 

ofisi ile koordine edilebilecektir. Gönderilen yazıda belirtildiği gibi, bu yıl için sezonluk Divan 

Kurulu kombine kart fiyatı -KDV dahil- 2.500 liradır ve GS Bonus kart sahiplerine 

taksitlendirme yapılmaktadır. Bu yıl için tespit edilen otopark kart fiyatı ise 700 liradır. 

Bilginize sunarım efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İkinci konu, kulübümüzün en eski ve köklü spor şubelerinden birisi olan kürek şubesi ile 

ilgilidir. Bu salondaki pek çok üyemiz, bu şubede spor yapmış ve bu suretle kulübümüzü 

tanımış, üye olmuştur. İki eski milli kürekçimiz, Sayın Celal Gürsoy ve Sayın Yüksel Taşçı 

arkadaşlarımız, “Başlangıçtan 1980’e Kadar Galatasaray’da Kürek” adlı çok güzel bir kitabı 

hazırlamış, bizlere sunmuşlardı. Daha sonra temin ettikleri yeni bilgi, belge ve fotoğraflarla 

bu kitabı yeniden düzenlemişler ve zenginleştirmişlerdir. Kitabın basım işini 1920’li yılların 

kürekçisi Sayın Mehmet Feridun Demirden’in oğlu, kulübümüzün üyesi, Mimar Mehmet Ali 

Can Demirden arkadaşımız üstlenmiş ve Divan üyelerine armağan olarak sunulmak üzere 

bugünkü toplantımıza getirmiştir. Toplantı çıkışında alabilirsiniz. Değerli üyemiz Mehmet Ali 

Can Demirden arkadaşımıza, Divan yönetimi olarak, Divan Teşekkür Beratı sunacağız. Sayın 

Demirden, lütfen sizi bu kürsüye alalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Üçüncü konumuz ise, 11 Temmuz 2014 Cumartesi günkü Genel Kurul, bildiğiniz gibi, 

Arena’da yapılacak. Arena ile ilgili, kendi aracı ile oraya gitmeyen arkadaşlarımız için ulaşım 

problemleri olabilir. Bu itibarla, Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri almıştır. Arena’ya otobüsler 

kaldırılacaktır. Sabah 09.30’da bu otobüsler 4 ayrı yerden hareket edecek. Bir tanesi Taksim 

Atatürk Kültür Merkezi’nin önünden, bir tanesi Levent’ten, The Edition İstanbul Hotel 

önünden, (eski HSBC binası diye hatırlarsınız), üçüncüsü Kalamış Tesisleri’nden, dördüncüsü 

de Yeşilköy Çınar Oteli önünden. Zannediyorum bu kolaylık vasıtası ile yerimize daha kolay 

ulaşabileceğiz.  

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya 

sunulması.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Bildiğiniz gibi, geçen ay çok mutlu bir Divan toplantısı yaptık. İki kupa ile süslenen Divan 

toplantısı bir kutlama niteliğindeydi. Onun için, zabıt gayet kısa. 6 sayfalık bir zabıt 

hazırlanmış ve size sunulmuştur. Zaptı hazırlandığı şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkürler.  

İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay gelen evrak yok. Bu 

maddeyi geçiyorum.  

Üçüncü maddemiz, Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2015 toplantısı 

hakkında, toplanmama konusunun görüşülmesi ve karar alınması.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Yıllardan beri, hem sıcak, hem de üyelerimizin pek çoğunun sayfiye yerlerinde bulunması 

sebebiyle, Ağustos ayında bu toplantıları düzenlemiyoruz. Çünkü hem katılım az oluyor, hem 

de amacından uzaklaşmış oluyor. Bu itibarla, biz Divan yönetimi olarak, Ağustos ayı toplantısı 

için toplanmama kararı alınmasını sizlere teklif ediyoruz. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen 

var mı efendim? Yok. Olmadığına göre, Ağustos 2015 toplantısı hakkında toplanmama kararı 

alınması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul 

edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

9 Eylül Çarşamba günü kısmetse yine bu mekânda toplanacağız. Dikkatinizi çekerim, Temmuz 

ve Eylül toplantılarını Galatasaray Adası’nda yapıyoruz. Sebebi, Galatasaray Adası bizim 

tapulu bir tesisimiz. Galatasaray Kulübü’nün bir tesisi. Onun için, internette, çeşitli sosyal 

medyada bu tesisi küçümseyen, kötüleyen, buraya gidilmesinin uygun olmadığını söyleyen 

üyelerimize hakikaten şaşırıyorum.  

Değerli Arkadaşlar,  

1957’de buraya ilk gelen heyetin içinde ben de vardım. Bir de Semih Haznedaroğlu vardı. 

Ömer vardı, Yılmaz Özüak, Yılmaz Toköz vardı. Doğru. Yani o zamandan beri biz bu tesise 

geliriz, burada spor yaparız, dostlarımızı görürüz. Yani kulübümüzün bu işletmeyi birisine 

kiraya vermiş olması, bizim bu tesisten uzak durmamızı gerektirmez arkadaşlar. Bunu tekrar 

tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Lütfen bilhassa sosyal medyada, yani tesisi 

kötüleyecek şekilde yazıların yazılması hakikaten çok rahatsız edicidir. İnsanın kendi malını 

kötülememesi lazım.  

Efendim, dördüncü maddeye geçiyorum, tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca hazırlanmış 

olan tüzük tadil taslağı ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sunulması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tüzüğümüzün 99/4. maddesi, tüzük değişikliği ile ilgili çalışmaları kulübümüzün yegâne 

bağımsız, seçimlerde tarafsız ve özerk kurulu olan Divan Kuruluna vermiştir. Bu amaçla ilgili 

olarak, değişen şartlara uyum sağlamak üzere, Divan Kurulu bir Tüzük Tadil Komisyonu 

kurmuş ve bu komisyon uzun çalışmalardan sonra hazırladığı tüzük tadil taslağını Mart ayında 

Divan Başkanlığına teslim etmiştir. Araya Divan başkanlık ve kulüp başkanlık seçimi ile iki 

kupalı şampiyonluk kutlaması girince, bu konunun görüşülmesi bu toplantımıza sarkmıştır. 

Hazırlanan tüzük tadil taslağı, 7 Temmuz 2015 Salı günü, yani dün elektronik posta ile Divan 

üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Taslağı basılı olarak incelemek isteyen üyelerimiz, Divan 

Kurulu Sekreteri Sayın Erol Ergün’den, telefon veya email ile talep ederlerse, taslak 

kendilerine kurye ile gönderilecektir.  

Bundan sonra, Divan Kurulu olarak, tüzükle ilgili şu çalışmalar yapılacaktır. Hazırlanan 

taslağın Divan üyelerince detaylı olarak incelenmesi, mutabık olunmayan maddelere itiraz ve 

değişiklik taleplerinin iletilebilmesi için 30 Eylül 2015 tarihine kadar süre tespit edilmiştir. 

Konu ile ilgili tüm başvuruların yazılı olarak Tüzük Tadil Komisyonu’na iletilmesi 

gerekmektedir. Daha sonra yapılacak çalışmaların şekil ve programı bilahare tespit edilerek 

Divan Kurulunun bilgisine sunulacaktır. Bu süreçte önemli olan, 30 Eylüle kadar olan sürenin 

sayın üyelerce iyi değerlendirilerek, hazırlanmış olan tüzük taslağının etraflıca incelenmesi, 
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varsa değişiklik taleplerinin tespiti ve Tüzük Komisyonu üyeleriyle yüz yüze görüşülerek 

sonuçlandırılmasıdır. Değerli Divan üyelerinin bu sürece aktif katılımını önemle rica ediyor, 

çalışmalarımızın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.  

Komisyon, gelen talepleri inceleyecek ve 1-20 Ekim tarihleri arasında, müracaat sahiplerini, 

yani değişiklik isteyen, itiraz eden arkadaşlarımızı tek tek davet edecek ve bu başvuruları 

sahipleriyle yüz yüze görüşerek neticelendirecek. Bundan sonra, 10 günlük süre içinde tüzük 

tadil taslağı son şekline getirilecek ve Divan Başkanlığına teslim edilecektir.  

Değerli Arkadaşlar,  

Gördüğünüz gibi, bu tüzük işi hakikaten zahmetli, uzun bir iş. Ancak kulübümüzün anayasası, 

değişen şartlara uyma mecburiyetimiz var. 2010 yılında yaptığımız tüzük tadil çalışmasını 

hatırlatırım. O çalışmaların kongrede onaylanmaması için yapılan sıkıntılı işlemleri hepiniz 

hatırlıyorsunuz. Onun için, lütfen bu konuyu biz kendimiz özümsersek, biz öncü olursak, bu iş 

yürüyebilir. Aksi hâlde, tüzük taslağı herhangi bir çekmecede uyur gider, onu da hiçbirimiz 

arzu etmeyiz.  

Gündemimizin beşinci maddesi, 11 Temmuz 2015 günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurulla 

ilgili genel görüşme.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu, gündemi uzun olan bir toplantı. Onun için, arkadaşlarımdan rica ettim, iki parçada size 

okuyacaklar. Daha önce davet mektubunun ekinde gönderdim. Ama aklımızda kalmamış 

olabilir. Dikkatli okumamış olabiliriz. Bu itibarla, tekrar okutuyorum. Daha sonra, Sayın 

Başkan bu konuyla ilgili söz alacak ve izahat verecek. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Değerli Hazirun,  

Cumartesi günü yapılacak Genel Kurulun ilk 3 maddesi herkesçe malum: Açılış; Genel Kurul 

Başkanlık Divanının oluşturulması; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi; 

Takip eden madde, 4. madde: Tüzüğümüzün 24. maddesinin 10, 12, 13 ve 19. fıkraları 

uyarınca, Yönetim Kuruluna aşağıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve her türlü hukuki 

işlem, sözleşme ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 05.05.2018 tarihine kadar yetki 

verilmesi;  

4.1. Derneğimizin ve bağlı iştiraklerimizin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden 

yapılandırılması ve/veya yeni yapılacak olan kredi sözleşmelerini teminen, derneğimizin 

tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerinde üçüncü 

kişiler lehine her türlü ayni ve şahsi haklar -yani ipotek, rehin, kira vs haklar- ve 

mükellefiyetler tesisi ile kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile derneğimizin her ne suretle 

olursa olsun, üçüncü kişiler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve benzeri hak ve 

mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu hususlarla ilgili olarak derneğimizin Yönetim Kurulu 

üyelerinden ve/veya üçüncü kişilerden -yani banka, finans kurumu ve benzeri kurumlardan- 

finansman sağlanması; ayrıca derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif, Sınai ve 

Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin sermaye piyasasında işlem gören hisse senetlerinin ilgili mevzuat 

çerçevesinde satın alınması veya çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kayıt ve koşuluyla 

satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, hisseler üzerinde intifa hakkı kurulması; 
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4.2. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylik MandIra Çiftliği, F22D05C3B Pafta, 3202 

parselde kayıtlı 869.522,18 metrekare yüzölçümlü, arsa vasıflı, 3201 parselde kayıtlı 

206.497,84 metrekare yüzölçümlü, özel orman vasıflı ve 3203 parselde kayıtlı, 8.423,03 

metrekare yüzölçümlü, okul alanı vasıflı mülkiyeti derneğimize ait taşınmaz üzerinde, üçüncü 

kişiler lehine kurulmuş olan her türlü hak ve mükellefiyetin kaldırılması, gerekirse yeniden 

hak ve mükellefiyet -yani ipotek ve benzeri ayni hakların- tesis edilmesi konusu, Cumartesi 

günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun ilk kısmındaki maddeleridir.  

4.3. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylik Mandıra Çiftliği, F22D05C3B Pafta, 3202 

parselde kayıtlı 869.522,18 metrekare yüzölçümlü, arsa vasıflı, 3201 parselde kayıtlı, 

206.497,84 metrekare yüzölçümlü, özel orman vasıflı ve 3203 parselde kayıtlı, 8.423,03 

metrekare yüzölçümlü, okul alanı vasıflı, mülkiyeti derneğimize ait taşınmazların 

değerlendirilmesi kapsamında, doğrudan müteahhitlik sözleşmesi ya da kat karşılığı hasılat 

paylaşımı, gayrimenkule dönüşebilecek alacak ve benzeri usuller dahilinde ya da bunların 

bazılarının kombinasyonu suretiyle yapılacak sözleşmelerin imzalanması; bu sözleşme veya 

sözleşmeler bağlamında ortaya çıkacak ayni ve mali hak, değer ve varlıkların kiraya verilmesi, 

işletilmesi, ipotek edilmesi, rehnedilmesi vs her türlü ayni ve şahsi hak tesis edilmesi, 

gerektiğinde mevcut inşaat ruhsatının süresinin uzatılması ve/veya yenilenmesi; söz konusu 

arazi ile sınırlı olması kaydıyla her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her 

ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki 

işlemleri yapmak, söz konusu taşınmaz (veya kök parsellerin ifrazından oluşan parseller) veya 

yukarıda sayılan işlemlerin yapılması sonucu elde edilecek yeni taşınmazlar üzerinde hak ve 

mükellefiyet tesisi de dahil, tescil, terkin, ifraz, tevhit, ipotek, rehin, kiralama, işletme ve özel 

parsel ihdası ve benzeri her türlü hukuki işlem tesisi suretiyle en geniş şekilde tasarrufta 

bulunmak, ihtiyaç duyulması hâlinde her türlü finansmanı sağlamak; 

4.4. Yeni bir gayrimenkul ve/veya ayni hakkın ve/veya gayrimenkullerin, ayni hakların 

derneğimiz mal varlığına kazandırılması bahis konusu gayrimenkuller üzerine üçüncü kişiler 

lehine her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkulün bir şirketin 

hisselerinin alınması suretiyle elde edilmesi hâlinde, bu şirkete ait hisse senetlerinin teminat 

verilmesi ve/veya rehnedilmesi; 

 4.5. Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin 

kısmen ve/veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık 

sözleşmesi yapılması hususlarında Yönetim Kuruluna tüzüğümüzün 24. maddesinin 10. fıkrası 

uyarınca yetki verilmesine; 

4.6. Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 

Ada, 385 parselde kayıtlı, 2.127,32 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, her türlü teknik ve 

mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, bilumum 

ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün 

üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, 

inşaat, hasılat paylaşımı yöntemiyle inşaat veya arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her 

türlü hakkı ve her türlü hukuki işlem dahil en geniş şekilde tasarrufta bulunmak, bahis 

konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koymak ve mezkûr 
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şirketin üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, üçüncü kişilere kiraya vermek, tahsis 

etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni 

veya şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı 

nihai kullanımına uygun hâle getirmek için gerekli tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması 

hâlinde her türlü finansmanı sağlamak; 

4.7. Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi, 

469 Ada, 26 parselde kayıtlı 324,50 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 

binanın yerine yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını iyileştirmek amacıyla her 

türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar izinleri, 

bilumum ruhsatların alınması ve benzeri idari, hukuki işlemleri yapmak, bahis konusu 

gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, 

devir, ipotek, rehin, kira, işletme, inşaat, hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat veya arazinin 

tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı ve sair her türlü hukuki işlem dahil en geniş 

şekilde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni 

sermaye olarak koymak ve mezkûr şirketin üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 

üçüncü kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin işletme ve ortaklık 

sözleşmesi yapmak, taşınmaz üzerinde ayni veya şahsi mükellefiyetler (kiralama, ipotek ve 

sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı nihai kullanımına uygun hâle getirmek için gerekli 

tefrişleri yapmak, ihtiyaç duyulması hâlinde her türlü finansmanı sağlamak; 

 5. 2015 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun müzakeresi; 

 6. Kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gördüğünüz gibi, çok detaylı bir kongre daveti var. Bu konuyla ilgili, Sayın Başkan açıklama 

vermek istedi. Sayın Başkan, buyurun efendim, söz sizin. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Değerli Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  Galatasaray Divan Kurulunun Çok 

Saygın Üyeleri, Değerli Misafirler, Basın Mensupları,  

Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygılarımı sunuyorum efendim. Bildiğiniz gibi, 

Sayın Divan Başkanım söyledi, 11 Temmuzda Olağanüstü Genel Kurulumuz var. Bu 

Olağanüstü Genel Kurulu, yönetim olarak biz talep ettik. Bildiğiniz gibi, tüzük gereği, 

olağanüstü genel kurullar ya Denetim Kurulunun yazılı talebi üzerine veya kaydı açık üyelerin 

% 20’sinin isteği üzerine veya Yönetim Kurulunun talebi ile yapılıyor. Bu Olağanüstü Genel 

Kurulu biz talep ettik. Neden talep ettik? Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimde, Genel 

Kurula şu sözü verdim. Dedim ki, Galatasaray Spor Kulübü’nün sahibi, patronu Sayın Genel 

Kurulumuzdur. Eğer biz yönetime gelirsek, Genel Kurul bize bu yüce görevi lütfederse, biz 

atacağımız her adımda Genel Kurulu bilgilendireceğiz, onun mutabakatı, onun onayı 

çerçevesinde ilerleyeceğiz diye söz verdik. Seçim için hazırladığımız kitapçıkta bu da var 

zaten.  
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Biz seçileli daha bu sene 4. haftamızın içindeyiz. Mazbatayı aldıktan sonra, yani seçimden 

sonra aşağı yukarı 45 gün geçmiş. Bunu niye istedik? Bunu istedik, çünkü Galatasaray’ın 

çalışmaya, üretmeye, yeni kaynak yaratmaya ihtiyacı var. Ben geçtiğimiz dönemde de 

görevdeydim. 7 aylık görev süresince, Galatasaray’ın ihtiyacı olan konularda yeteri kadar bilgi 

sahibiydim. İstediğimiz görevler içinde ne var? Öncelikle Galatasaray’ın şu andaki mevcut 

borçlarının yapılandırılması var. İstediğimiz görevler içinde ne var? Kabul edilemeyecek 

tarzda verilmiş, kredilere karşı teminat olarak gösterilmiş temlikler var. İstediğimiz görevler 

içinde ne var? Kendi hâline terk edilmiş, kimsenin arayıp sormadığı gayrimenkulleri var. 

İstediğimiz yetkiler içinde ne var? Kendi değerlerinin altında, senelerce kirası dahi 

toplanmayan, yalapşap yapılan kira kontratları var. İstediğimiz yetkilerin içinde ne var? 

Galatasaray’a yeni kaynak yaratma isteği var.  

Bu yetkileri niye istiyorum? Bu yetkileri istiyorum, çünkü Genel Kurul bana ve Yönetim Kurulu 

üyelerime çok büyük bir iltifatta bulundu. % 75 gibi bir çoğunlukla bizi göreve getirdi. Bu 

oran, bu mesuliyeti taşıyan kişinin üzerine binen yükü 5 misli, 10 misli, bin misli daha 

artırmaktadır. Ben bu göreve talip oldum, çünkü Galatasaray’a hizmet etmek istedim. Benim 

derdim, başkanlık yaptığım süre içinde günü kurtarmak için hafif, gereksiz faaliyetlerde 

bulunmak değil. Benim derdim, Galatasaray’ın geleceğini yaratmak, tıpkı 35 başkanımın 

geçmişte bize bugüne kadar getirdiği emaneti daha ileriye, daha yukarıya taşımak arzusu var.  

Çok speküle edildi. Bu gayrimenkuller nasıl paraya çevrilir, nasıl kaynak yaratılır? İnsanın 

aklına ilk gelen, bu gayrimenkulleri satalım, parayı da alalım, falan futbolcuya, falan şeye 

yatıralım.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Hiçbir zaman amacım Galatasaray’ın gayrimenkullerini satmak veya peşkeş çekmek veya 

Galatasaray’ın uhdesinden bir şekilde üstü örtülü şekilde çıkarmak değil. Ben, Galatasaray’ın 

sahip olduğu gayrimenkullerin bugünkü ekonomik koşullar içinde en iyi şekilde 

değerlendirilmesi, Galatasaray’a yıllar boyu bir akar temin etmesi yönünde çalışma yapmak 

istiyorum. Eğer süremiz veya gücümüz yeterse de, geçmişte gelen başkanlarımın yaptığı gibi, 

Galatasaray’a yeni gayrimenkuller kazandırıp, yeni kaynaklar üretmesini sağlamak olacaktır.  

Bildiğiniz gibi, sahip olduğumuz gayrimenkullerin en başında Riva’daki arazimiz geliyor. 

Bundan önceki yönetimler 2009, 2010 yıllarında Riva’da proje çalışmaları yapmışlar. Ne 

yapmışlar? 2010 senesinde buraya 850 tane sayfiye villası yapmışlar, ruhsata bağlamışlar. O 

günkü görüşe göre haklı olabilirler, çünkü bundan 6-7 sene evvel, Riva bir sayfiye bölgesi. 

Dolayısıyla, o günkü çevre düzenine, o günkü imkânlara göre bu proje doğru olabilir. Biz şunu 

yapabilirdik. Böyle bir proje hazırlanmış, ruhsatları alınmış, ruhsatlardaki haklar kaybedilmiş. 

Hiç kimse de oralı olmamış. Peki, biz ne yapalım? Biz de bu dosyayı, bu ihmallerin sonucunda 

ortaya çıkan durum çerçevesinde kapatıp tozlu raflara mı atsaydık?  

Ne yapmak istiyorum? Bir defa, değerli kurulunuzu aydınlatmak için şu bilgiyi vermek 

istiyorum. Çünkü bu manada çok spekülasyonlar yapıldı. Acaba Riva’daki ruhsat haklarımız 

ziyan mı oldu, bu kadar çalışmalar boşa mı gitti gibi soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. 

Şunu rahatlıkla söyleyeyim. Bizzat Beykoz Belediyesi ile yapılan görüşmeler ve onlardan 

alınan yazılı onaylar çerçevesinde, değerli geçmiş yönetimlerin yaptığı çalışmalar 
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çerçevesinde, yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare olan Riva arazisine imar durumu 

çıkartılmış. O koşullar çerçevesinde, mevcut arsamızda bir imar durumu var. İstanbul İmar 

Yönetmeliği’nin kurallarına göre, imar durumu olan bir arsa üzerinde, imar durumuna göre 

proje yaptığınız zaman, bu avan projeye göre bir ruhsat alabilirsiniz. Ama İstanbul İmar 

Yönetmeliği diyor ki, aldığınız bu ruhsata bağlı olarak, iki sene içinde temel üstü ruhsatını 

almak zorundasınız. Yani eğer bodrumlarınız varsa, temele kadar yapın, kolonların yerleri 

belli olsun. Burada da projeye aykırılık var mı, yok mu, bunu ruhsata bağlarken belediyeler 

tespit etsin. Amacı buydu. Bildiğiniz gibi, çok enteresan bir şekilde, Riva’da 850 villa için 850 

tane ruhsat alınmış. Kalın, böyle koskocaman bir klasör. O günkü yönetimler, İstanbul İmar 

Yönetmeliği’nin bu maddesi hakkında bilgi sahibiymiş. Ne yapmışlar? Demişler ki, biz 

alelacele burada birkaç tane villanın temelini atalım, temel üstüne gelelim, sonra biz 850 

ruhsatı da bununla onaylatırız. 23 tane villanın temelini atmışlar, 827 tanesi açıkta. Tabii ilgili 

kurum geldiği zaman, demiş ki, ya kardeşim, senin burada 23 villan için biz ruhsatını 

tazeleyebiliriz, daha doğrusu uzatabiliriz, ama 827 tanesi için geçmiş olsun, yeni bir proje 

getir. Temeli atılan 23 villanın da, yine aynı yönetmelik diyor ki, toplam süre olarak 5 sene 

içinde inşaatı bitir, çatıyı kapat. Gelip tekrar kontrol edeceğim diyor. Bu 23 villa için bu da 

yapılmamış. Dolayısıyla, yalapşap temel üstü ruhsatı alınan 23 villa da, onun üzerindeki 

ruhsat da kadük olmuştur.  

Peki, bu ne sıkıntı doğuruyor? Bunun için de, çok enteresan, o günkü şartlarda yaklaşık 10 

milyon TL’ye yakın para harcanmıştır. Peki, bu durum neyi söylüyor? Kavram kargaşasını, bilgi 

kirliliğini önlemek için söylemek istiyorum. Bu durum bizim Riva arazisi üzerindeki 

haklarımızın zayii anlamına gelmiyor. Belediye ile konuştum. Diyorlar ki, “Lütfen bize 

uygulayacağınız projeyi getirin. Yazıktır, boşu boşuna uygulayamayacağınız, yapamayacağınız 

projelerle ilgili ruhsat müracaatında bulunmayın. Çünkü geçmişte bunu yapmışsınız, 10 

milyon TL’ye yakın harç ödemişsiniz ve hiçbir şey yapmamışsınız.” Dolayısıyla, Riva ile ilgili 

şunu söylemek istiyorum. Riva’da çok güzel bir arsamız var, 1 milyon 200 bin metrekare. 

İmarı, emsal esasına göre 0.40 olarak verilmiş. Biz istediğimiz zaman, istediğimiz projeyi 

yapacağımız tarihte, bu avan proje ile müracaat ettiğimiz zaman, o proje ile ilgili ruhsatı alırız. 

Dolayısıyla, burada zayi olmuş sadece geçmişte harcanan paralar var. Ama imar hakkı 

yönünden herhangi bir zafiyet veyahut da iptal olunmuş herhangi bir şey söz konusu değildir.  

Peki, Riva’nın durumu ne? Ben niye Riva için yetki istiyorum Sayın Genel Kuruldan? Niye 

bunun üzerinde duruyorum? Riva arazisini bundan 40 yıl önce Selahattin Beyazıt ağabey 

almış, kulübe kazandırmış. Kendisine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Almış, sonra ne 

olmuş? 40 sene burası arsa şeklinde kalmış. 40 sene bir çivi çakılmamış. Bu arsanın bunun 

için alındığı kanaatinde değilim. Bu arsayı alan sayın büyüklerimiz, ilerideki bir tarihte 

yönetimdeki kişiler Galatasaray’a bir akar temin etmesini sağlasınlar diye alınmış. Bugün 

zamanının geldiğini düşünüyorum. Galatasaray Spor Kulübü’nün ihtiyaçları çerçevesinde, bu 

arsanın Galatasaray’a fayda getirecek, Galatasaray’a uzun yıllar bir akar temin edecek bir 

proje ile geliştirilmesi lazım. Benim bütün isteğim, bunu Galatasaray Kulübü’ne kazandırmak, 

Sevgili Selahattin ağabeyin diktiği filizin bir çınar gibi büyüyerek Galatasaray’a hizmet etmesi, 
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uzun yıllar onun uhdesinde kalarak, Galatasaray’ın bir aseti, bir malı olarak portföyünde 

bulunmasıdır.  

Riva için ne yapmak istiyorum? Sözlerimin başında belirttim, Riva satın alındığı zaman 

oradaki durum farklı. 2010 yılında, 2009 yılında proje çalışmaları yapılırken bir sayfiye 

bölgesi. Bugün ne? Bugün arsamıza çok yakın bir yerde bir otoyol inşaatı devam ediyor, 

biliyorsunuz. Karadeniz Otoyolu tam bizim önümüzden geçiyor ve 3. köprü bağlantısı ile 

havaalanı istikametinde ve İstanbul’un Avrupa yakasındaki merkeze ulaşıyor. Yani buradaki 

durum eskisi gibi değil. Peki, ne yapmak lazım? Eskisi gibi olmasa da, biz eski projeyi mi takip 

edelim, yoksa bugünkü mevcut ekonominin, mevcut talebin doğrultusunda, bölgelerin 

gelişmesi ışığında yeni bir proje çalışması yapıp  en yüksek ekonomiyi sağlayacak bir 

gayrimenkulü Galatasaray Spor Kulübü’ne kazandırmaya mı çalışalım?  

Ben şöyle düşünüyorum. Riva artık bir sayfiye yeri olmaktan çıkmıştır. Eğer yolunuz düşerse, 

orada yapılan yatırımları, orada başlayan inşaatları gördüğünüz zaman siz de bana hak 

vereceksiniz. Riva ile ilgili iki tane tasarrufum var. Kafamda iki tane proje var. Bunu sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Riva arazisinin satışı yönünde en ufak bir düşüncem yok. Speküle 

edilmek istenen konu, mevcut yönetimi yıpratmak isteyen kişilerin sunumları, düşünceleri, 

yazmaları, çizmeleri şu yönde. Bu arsaların nakde çevrilmesi suretiyle borçların ödeneceği 

yönünde. Sizi şerefimle temin ederim, kafamdan hiç böyle bir şey geçmiyor. Hiç böyle bir şey 

düşünmedim, yönetimde de hiç böyle düşünen arkadaşım yok.  

Riva’yı iki tarzda yapabiliriz. Bir, Riva’da şu andaki imar durumu itibarıyla, aşağı yukarı 260 

bin metrekare kapalı inşaat yapabilme şansımız var. Bunun yaklaşık maliyeti çevre 

düzenlemesi ile 250 milyon dolar civarındadır. 850 tane villanın yapılması hâlinde, -

gayrimenkulü satmayacağımıza göre, gayrimenkulü Galatasaray’a irat getirmesi çerçevesinde 

kiralamayı düşündüğümüze göre- bu projenin uygulanması hâlinde 850 tane kiracımız 

olmasını düşünün. 850 kiracı, 850 tane kiralamaya yönelik küçük, o günkü sayfiye şartlarında 

düşünülmüş villanın kulübe getireceği eziyeti, problemleri ben sizin takdirinize bırakıyorum. 

Galatasaray bugün, geçmiş dönemlerde de olduğu gibi, sahibi olduğu 4 tane, 5 tane 

kiracısından ya hak ettiği kirayı alamıyor ya da hiç kira alamıyor. Bunun 850’ye çıktığını 

düşünürsek, çok büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünüyorum. Ben diyorum ki, biz burada, 

Sayın Genel Kurulumuzla paylaşmak üzere alternatif projeler geliştirelim. Bölge önemli bir 

bölge olduğuna göre, miks proje şeklinde geliştirelim bunu. Burada iş yerleri de olsun, burada 

villalar da olsun, burada rezidanslar da olsun, okul da olsun, hastane de olsun ve bunların 

hepsi de Galatasaray’ın malı olsun.  

Bunu yapmanın iki tane yolu var. Birincisi, bu projeyi -yine bir finansman modeli olarak 

düşündüğünüz zaman- kat karşılığı, yine Genel Kurulun tasvip edeceği bir müteahhitle 

paylaşmak. Bu biraz da satış kokuyor, yani kat karşılığı dediğiniz zaman, gayrimenkulünüzün 

yarısını veyahut da anlaşılan oranı karşı tarafa teslim etmiş oluyorsunuz. Fakat bir finansman 

modelidir. Peki, diğeri ne? Diğeri, benim çok daha hassas olduğum, çok daha yapmak 

istediğim model. Biz bu 1 milyon 200 bin metrekare arsayı fazlara bölelim. Yani 8-10 faza 

bölelim. Yapacağımız gayrimenkullerin tipine göre, işlevine göre ifraz yetkisi de istiyoruz. 

Onun için, bölelim, lokmaları biraz küçültelim. Aynı Mecidiyeköy’de yaptığımız gibi, lokmalar 



10 
 

küçüldüğü zaman, eğer yönetimi de dirayetli bir yönetim olarak görürlerse, finansmanı çok 

kolay. Kulübün cebinden 5 kuruş para çıkmadan, bankalarla, finansman kuruluşlarıyla, benim 

burayı inşa edecek kredileri getirme şansım var. Diyorum ki, biz bu küçük lokmalara 

böldüğümüz fazların birinden başlayalım. Aynı Mecidiyeköy’de yaptığımız gibi, kendi arsamızı 

kendimiz imar edelim. Faz faz gidelim. Bizim yönetimimiz veyahut da bizden sonra gelecek 

yönetimler de aynı tarzda devam ederek Galatasaray’ın gayrimenkul üzerindeki hakimiyetini, 

sahipliğini muhafaza etsin. Müteahhitlerin veyahut da bu işi yüklenen kişilerin elde 

edecekleri kârlar Galatasaray’ın bünyesinde kalsın.  

Benim mesleğim ve şu andaki ticari hayatım buna son derece müsait. Galatasaray’a bu 

manada hizmet etmek için de çok heyecanlıyım. Bütün bunlar yapılırken, bu istediğimiz 

yetkiler, sadece masada bu muhataplarımızla konuyu tartışırken, yetkili, Genel Kurul 

tarafından tasvip edilen, Genel Kurul tarafından desteklenen bir yönetim olmayı arzu 

ediyoruz. Ama şurasına son derece inanmanızı istiyorum. Her attığımız adımda, her yapılan 

sözleşme öncesi, her projenin geliştirilmesinde Genel Kurula gideceğim. Aynı bugün geldiğim 

gibi, daha doğrusu, 11 Temmuzda geleceğim gibi. Ben senede veyahut 3 senede bir değil, 2 

ayda, 3 ayda bir Olağanüstü Genel Kurul toplamak istiyorum. Çünkü şu düsturdan hiç 

ayrılmıyorum. Galatasaray Spor Kulübü’nün ve sahip olduğu gayrimenkullerin sahibi 

Galatasaray’ın Genel Kuruludur. Bunu hiçbir zaman bilmezlikten gelmedim veyahut da 

önemsemezlik yapmadım. Her attığımız adımı Genel Kurulla paylaşmanın bize son derece 

büyük destek vereceğini, muhtemel yapılacak yanlışlardan dönmenin bir şekli olduğunu 

düşünüyorum.  

Sevgili Galatasaray Üyeleri, Sevgili Divan,  

Hiç merak etmeyin, biz Genel Kurulun dediğini yapacak bir yönetimiz, çünkü bu işin sahibi 

Genel Kuruldur. Biz Genel Kurulun emanetçisiyiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum.  

Peki, başka ne gayrimenkulümüz var? Hasnun Galip’te yine büyüklerimizin kulübe 

kazandırdığı, çok değerli, geçmişlerde yönetim binası olarak kullanılan, 323 metrekarelik bir 

arsamız var. Daha doğrusu, 323 metrekare arsanın üzerinde bir binamız var. Beyoğlu gibi bir 

yerde, önemli bir değer. Peki, bugün ne yapılıyor? Geçmişte, 40 sene önce, zaten Selahattin 

ağabey burayı da yıkmış, yeniden yapmış. Demek ki, kulübe kazandırıldığı dönemdeki işlevini 

kaybetmiş ve o günün şartlarında, o günkü taleplere, o günkü ihtiyaca uygun olarak, yönetim 

yıkmış bunu. Selahattin ağabeyin eline sağlık. Aradan 40 sene geçmiş, Beyoğlu’nun, İstiklal 

Caddesi’nin şekli değişmiş. Bundan 20 sene, 25 sene evvel girmeye korktuğumuz sokaklar, 

bugün eğlencenin, ticaretin merkezi hâline gelmiş.  

Peki, Galatasaray Spor Kulübü, sahibi olduğu, Hasnun Galip’teki bu gayrimenkulü nasıl 

kullanıyor? Çok değerli Galatasaraylı sporcuların bir lokali var orada. Galatasaray Sandığı’nın 

bir lokali var. Oturma mekanları var. Bir de, yukarıda, en son katta, voleybol takımının 

antrenman yapması için bir mekân var. Voleybol takımı antreman yapıyor. Sonra? Bu kadar. 

Peki, ne oluyor? Kulüp burayı bu şekilde tutabilmek için belli bir masrafı senelerden beri 

zaten ödüyor.  

Ben diyorum ki, Hasnun Galip’teki arsanın ekonomik değeri yüksek. Bu şekilde harcanmaması 

lazım. Burayı da yine kulüp kendisi yapsın. Oradaki talebe, oranın ekonomik şartlarına göre, 
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kulübe en fazla getiriyi getirecek, en fazla kârlılığı sağlayacak projeyi yapalım. Bunun da biz 

hazırlığını yapalım, ne yapılacağı konusunda Genel Gurulun önüne alternatif olarak getirelim, 

ve Genel Kurul buna karar versin. Veya amaç kaynak yaratmak olduğuna göre, mevcut binayı 

oradaki talebe göre en yüksek seviyede kaynak yaratabilecek şekilde tadil edelim, kiraya 

verelim, işletelim. Bütün bunları kapsıyor.  

Peki, oradaki sporcuların lokali veyahut da sandığın lokali ne olacak? Onların yerlerini de 

hazırladım. Arena’da, kullanılamayan, depo hâlinde kalmış, hurdaların bulunduğu bir sürü 

mekânımız var. Bunlardan büyük bir kısmını geçtiğimiz dönemde değerlendirdim. Ne yaptım? 

Burayı depo hâline getirdim ve senede 3 milyon lira kira verdiğimiz Çatalca’daki mağazacılığın 

deposunu buraya taşıdım. Kulüp 3 milyon lira gibi bir kira ödemekten kurtuldu ve pahalı bir 

lojistiği de böylece engellemiş oldu. Yine aynı şekilde benzer mekânlar var, terk edilmiş, 

kullanılmayan. Ben ilgili kuruluşların bunları da ofis olarak kullanması için, tanzim etmek için 

zaten hazırım. Yani hiç kimseyi rahatsız etmeden, sadece Galatasaray’a ait gayrimenkullerin, 

Galatasaray’ın ali menfaatlerine hizmet etmesi için çalışıyorum.  

Benzer bir dönüşümü Mecidiyeköy’de yaptık. Mecidiyeköy’de taleplerin arasında bu da. 

Mecidiyeköy’de ne yaptık? Biz Duygun ağabeyle beraber yönetime geldiğimiz zaman, buraya 

bir ofis projesi çizilmiş. Hatta hafriyatı da yapılmıştı. Müteahhitlik anlaşmaları dahi hazırdı, 

imzalanmamıştı, bize bırakmışlardı. Bu anlaşmalar çerçevesinde, Mecidiyeköy’deki 

gayrimenkulün, inşaatın bir kâr paylaşımı şeklinde yaptırılması planlanmış. Galatasaray’a da 

maksimum 1 milyon 200 bin dolar gibi bir pay öngörülüyor. Ne teminatı var, ne garantisi var, 

hiçbir şey yok. Kâğıt üzerinde bu şekilde yazılmış. Tabii amacınız Galatasaray’a hizmet 

olunca... Galatasaray’a sadece fotoğraf çektirmek veya başkanlık sıfatını işgal etmek gibi bir 

düşünceniz olursa, bunları hemen imzalarsınız. Zaten ileride de herhangi bir tenkit gelirse, 

kardeşim, bunu zaten geçmiş yönetim yapmış, benim kabahatim yok, dersiniz. Biz Duygun 

ağabey döneminde de bunu yapmadık. Böyle bir sözleşme, bir taslak hazırlanmış, ama içeriği 

nedir, şuna bir bakalım dedik.  

Konuyu inceleyince şunu fark ettim. Dediğim gibi, bölgenin talebine, bölgenin ihtiyacına göre 

gayrimenkulün ekonomisinin değerlendirilmesi ihtiyacı var. Yönetim olarak, o zaman şöyle 

düşündük. Dedik ki, kardeşim, burası bir ticaret merkezi, hemen yanı başında Torunlar 

firmasının yaptığı, aşağı yukarı 650 bin metrekare ofis binası var. Yine likör fabrikasında başka 

var. Mecidiyeköy’ün içerilerine baktığınız zaman, seramikçilerin, tesisatçıların işgal ettiği 

büyük bir ticaret merkezi. Karşısı öyle, yanı, sağı solu hep öyle. Bir de Sürmeli Otel var, bir de 

eski TMT var. Sektörden birisi olarak, buranın analizini yaptım ve Yönetim Kurulu 

arkadaşlarıma, eğer burada bir otel inşaatı yaparsak, kulübe senede asgari 5 milyon dolar 

kârlılık gelir, kira sağlayabiliriz diye bir rapor verdim. Bütün arkadaşlarım inceledi. Zaten 

bunun hesabı çok kolay. 5 yıldızlı bir otel, 200 oda. Oda sayısı ile yan gelirleri çarptığınız 

zaman bu rakamı siz dahi bulabilirsiniz. Ve biz projeyi ofis projesinden otel projesine çevirdik. 

Şu anda bu devam ediyor. Nasip olursa, 16 ay sonra bu projeyi bitirmiş, kapılarını açmış 

olacağız.  

Peki, kulübün parası var mıydı da bunu yaptın kardeşim? Yani buraya ne para harcayacaksın? 

Bu benim işim. Yaptığım fizibilitede, buraya ihtiyaç olan para 15 milyon dolar. E peki, 15 
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milyon doları nereden buldun? Eğer fizibl bir proje yaparsanız, bu projeyi savunma 

kabiliyetiniz varsa, duruşunuz, iş adamı kimliğiniz karşı tarafı ikna etmeye müsaitse, bütün 

dünyanın parası sizin cebinizdedir. Bu manada, ilgili finansman kuruluşlarına gittim, anlattım. 

Bu projenin takipçisi olacağımı söyledim. Bir saniye içinde dediler ki, para hazır. Evet, para şu 

anda, sadece bu projeye harcanmak üzere Denizbank’taki hesaplarımızda blokedir. İsteyen 

gider, çek edebilir. Şu rezervi koydum. Çünkü geçmişte böyle hatalar yapılmış. Dedim ki, bu 

para sadece ve sadece bu otelin inşası için kullanılacak. Çünkü geçmiş dönemde, bu manada 

paralar alınmış, bir tanesiyle Telles transfer edilmiş, bir tanesiyle Ontiviero transfer edilmiş.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yaptığım, yapmayı düşündüğüm icraatların hiçbirisinde popüler olma, insanlara hoş görünme 

gibi bir tarzım yok. Galatasaray’ın yetiştirdiği, her şeyini Galatasaray’a borçlu olan birisi 

olarak, ben bütün yaptıklarımı, yapacaklarımı Galatasaray’a borçlu olduğumu düşünerek 

yapıyorum.  

Şimdi, bütün bunlar için yetki istenmesi şart mıydı? Vallahi hiç düşünmedim. Acaba bu 

yetkiler zaten bizim uhdemizde var mıydı, yok muydu, Genel Kurula neyi götürelim, bunların 

hiçbirisini düşünmedim. Bu yetkinin amacı sadece ve sadece, Genel Kurulla muhtemel 

projelerimizi paylaşmaktır. Çünkü seçim sırasında bir sloganımız vardı, biliyorsunuz: 3D. Bu, 

dayanışma, disiplin ve denetimi kapsıyor. Her projenin içinde, her talebin içinde bunu 

bulabilirsiniz. Kimi projede denetim ön plandadır, kimi projede disiplin ön plandadır, kimi 

projede dayanışma ön plandadır. Yeri geldikçe bunları vurgulayacağım. Kimisinde ise üçünün 

de gereği vardır. Bizim Genel Kurula gidiş sebebimiz budur. Bu koyduğumuz slogan sebebiyle, 

hiç bu yetkileri istemeden de bunları yapabilir miydik, yapamaz mıydık diye düşünmeden, 

direkt olarak talimat verdim, biz Genel Kurula gideceğiz, yaptıklarımızı anlatacağız dedim. 

Bize bu yetki verilirse yapacaklarımızı yaparız, verilmezse de yapmayız. Çünkü her işte olduğu 

gibi, işin sahibi, işin patronu amirdir, onun dediği olur.  

Gayrimenkullerimizin arasında Galatasaray Adası var, içinde bulunduğumuz Ada. Divan 

Başkanımın demin söylediklerine katılıyorum. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün malıdır. 

Galatasaraylıların, Galatasaray’ın üyelerinin, sevenlerinin malıdır burası. Dolayısıyla, bizim 

buradaki tasarruflarımız, bizim buradaki haklarımız her zaman en yüksek şekilde 

korunacaktır. Yetkiler içinde, Ada ile ilgili herhangi bir tasarruf yok. Belki yazılımda farklılık 

olabilir, yani bir ihmal olabilir. Küçük bir ihmaldir, onu da kongre sırasında düzeltmeyi 

düşünüyorum. Ada ile ilgili ne yapılacağı, ne edileceği konusu % 100 Genel Kurulun 

tasarrufundadır. Hassas bir konudur. Bu konuda ben veya benim yönetimim herhangi bir 

inisiyatif alma durumunda değildir. Sadece ve sadece, bugün itibarıyla, bundan sonraki 

süreçte de, Galatasaray’ın yüksek menfaatlerini korumak için her türlü girişimi yaptık, 

yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada konuyla ilgili açılan davaları 

kastediyorum. Bunların takipçisiyiz. Geçmiş dönemde de yaptık. Ama radikal bir karar almaya 

gelindiğinde, karar mercii Genel Kuruldur. Yönetim Kurulu olarak böyle bir yetkimiz olsa dahi, 

bunu hiçbir şekilde kullanmak istemiyoruz. Genel Kurulun bize göstereceği doğrultuda, 

konuyla ilgili karar alınmasından yanayız ve bunu böyle isteyeceğiz.  
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Peki, Galatasaray’a başka ne yapacaksın, kardeşim? Şimdi sen geldin, çıktın, işte hazırları 

söylüyorsun, ilave ne var? Çünkü Riva’yı Selahattin ağabey zamanında almış, her şey hazır. 

Hasnun Galip de öyle, almış.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Galatasaray’da kendi başarımı, Galatasaray’a yaptığım hizmet süresince kazandırdığım 

gayrimenkullerle, kazandırdığım kaynaklarla ölçeceğim, şampiyonluklarla, sportif başarılarla 

değil. Bunların gereği bu çünkü. Eğer kaynak yaratımını sağlayamazsam, Galatasaray’ın 

geleceğini de karartmış olurum. Bu bilinçle hareket ediyorum. Örneğin, daha önce proje 

çalışması yapılmış, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir kapalı salon projesi var, 10 bin kişilik. 

Bu proje yapılmış, öyle ortada duruyor. Oraya taşındığımızdan beri, hiç kimse elini sürmemiş. 

Eğer gerekli izinleri, gerekli yetkileri alabilirsem, burada Galatasaray’a 10 bin kişilik bir spor 

salonu kazandırmak istiyorum. Yine aynı soru, bu parayı nereden buluyorsun kardeşim? 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Demin izah ettim, eğer projeniz fizibl ise, projeniz savunulabilir bir proje ise, kimliğiniz, 

duruşunuz da bir iş adamı kimliği ise para derdi yok. Ayrıca, bir projenin fizibl olması şu 

manaya geliyor. Finansman kuruluşlarının önüne gittiğiniz zaman, o insanlara şöyle söyleme 

şansınız yok. Ey Finansbank, Denizbank, sen bu salonu yapmak için bana para ver, ben 

seneye Şampiyonlar Ligi’ne kalacağım, işte oradan da şu kadar milyon euro gelecek, ben 

oradan sana bunu öderim. Böyle bir şey yok. Her proje kendi içinde tartışılır, her proje kendi 

içinde geri dönüşü hesaplanır, fizibilitesi hesaplanır. Eğer hak ediyorsa, proje kendi içinde, 

buraya proje kredisi olarak tahsis edilir. Onun dışında, tasavvur edilen, hayal edilen gelirlerle 

hiçbir proje finanse edilmez. Bizim her yaptığımız, her yapacağımız proje için kendisinin 

otofinansmanı vardır, tıpkı Mecidiyeköy’de olduğu gibi.  

Mecidiyeköy bittiği zaman, Galatasaray yaklaşık -Ziraat Bankası’nın ekspertizi olarak 

söylüyorum- 150 milyon dolarlık bir aset kazanacak. Sadece ve sadece üzerinde bir çadır 

bulunan eski bir arsamızın günün şartlarına göre geliştirilmesi, gayrimenkulün günün 

şartlarına göre değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiş bir değerdir. İmarı için harcanan 

para otomatik olarak kendi getireceği kiradan ödenecektir. Kiranın bir kısmını bu kredi 

borcunu kapatmak için kullanacağız, bir kısmını da kulübün kasasına koyacağız. Proje budur. 

Yaptığım her projede aynı düstur vardır.  

Maslak’ta binicilik tesislerimiz var. Parayla almaya kalksanız alamazsınız. Yaklaşık 6 dönüm bir 

arsamız var orada. Geçmişte bu arsa daha büyükmüş. Geçmiş yönetimler Atlı Spor’a kıyak 

yapmışlar, arsanın yarısını oraya vermişler. Elimizde 6 dönüm kalmış. Önce bize üst kullanım 

hakkını vermişler, 49 yıllık, çünkü oradaki hem Sipahi Ocağı, hem Atlı Spor bu hakka sahip, 

intifa hakkı sahibiler, üst kullanım hakları var. Bize de bu hakkı vermişler. Ama ne hâlse, 

kiralarını ödemediğimiz için bu hakkı bizden geri almışlar. Bu kadar basit bir işi ıskalamışız. 

Kaybedilen değer çok yüksektir. Ben sizin muhakemenize bırakıyorum. Şu anda elimizde 6 

dönüm bir yer kalmış. Bunun üzerine de bir restoran ve 40 tane mi, 60 tane mi ahır yapmışız. 

Bunu yaparken de, üst kullanım hakkını kaybettiğimiz için Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğüne gitmişiz, ağlamışız. Demişiz ki, rezil olacağız biz kardeşim, bunu biz bu şekilde 

kaybettik, ama biz burada kalalım. O gün de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, kardeşim, 
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bana ne, ödeseydin demiş. Ha, kiralamak mı istiyorsun demiş, en yüksek seviyeden 

kiralanmış. Yılda yaklaşık 250 bin TL kira ödüyorduk, Duygun ağabeyle yönetime gelene 

kadar. Yönetime geldikten sonra, merakım itibarıyla, ya bizim elimizde ne var, ne yok diye 

baktığım zaman, buraya böyle fahiş bir paranın ödendiği konusunu gördüm. Ve o günkü 

yönetim olarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, yani rahatsız edecek derecede 

kendilerini ziyaret ederek bunun düzeltilmesini istedik ve kiracı sıfatımız yine üzerinde kaldı, 

ama sıfır lira kira ile. Burayla ilgili şuna gelmek istiyorum. Burada bu yönetim döneminde, 

gerek Atlı Spor’un, gerekse Sipahi Ocağı’nın sahip olduğu hakların aynısını almaya 

çalışacağım, yani intifa hakkını isteyeceğim. Çünkü eskiden alınmış bir haktı, geçmiş 

yönetimlerin ihmali sebebiyle kaybedilmiş. Zaten bize ait olan bir hakkı kulübe tekrar geri 

kazandırmaya çalışacağım.  

Peki ne yapacağım? İki tane alternatif var. Birincisi, şöyle bir tevatür var. Diyorlar ki, bu atlı 

sporlar buradan falan yere gidecek. Giderken eğer taşınırsa burası, ben burada kulüp olarak, 

Galatasaray Spor Kulübü olarak kiracı sıfatında kalmak istemiyorum. Ben burada intifa hakkı 

sahibi olarak kalmak istiyorum, çünkü bizi gönderirlerse, gittiğimiz yerde de yine benzer 

şekilde haklarımı koruyabileyim. Veya intifa hakkını aldım, buradan da göndermediler bizi. 

Ha, o zaman bir bonus, çünkü burası spor lejantlı bir yer, spora hizmet edecek her türlü proje 

burada yapılabilir. Yeter ki bu arzuya sahip olalım, yeter ki bunun takipçisi olalım. Her iki 

hâlde de binicilik tesislerindeki projem bu. Demin bir örnek verdim, burada onu tekrar 

vurgulamak istiyorum. Binicilik tesisleri, Galatasaray’ın kiracısı olduğu bir gayrimenkul 

üzerine inşa ettiği tesislerdir. Çok acı, bugüne kadar buradan kirayı toplamamışız. Kiracının 

peşine bile gitmemişiz. En son, Duygun ağabeyin döneminde, ikazım üzerine, biz buradan kira 

toplamaya çalışıyoruz., 5 kuruş da kira alamadık bugüne kadar. Yasal süreci başlattık. Yani 

Galatasaray’ı yöneten kişilerin kiralarla ilgili hangi sıkıntılarla karşılaştığını vurgulamak için de 

çok canlı bir örnek.  

Taç Spor Tesisleri’miz var. Tesislerimiz diyorum, çünkü öyle görüyorum. Taç Spor, bildiğiniz 

gibi, çok eski senelerde kurulmuş bir tenis kulübü. Bu tenis kulübü, üst kullanım hakkı, yani 

intifa hakkı ile Kadıköy’de 40 dönüm üzerinde, Ataşehir’de 40 dönüm üzerinde bir tesis. Ünal 

ağabey döneminde, bu tesisin işletmesini yapan bir anonim şirket var, bir iktisadi kuruluş var. 

Bu iktisadi kuruluşun % 51 hissesi satın alınarak, buradaki üst kullanım hakkı sahibi derneğin 

kontrolü sağlanmış. Şu anda da hâlen durum böyledir. Anonim şirket ne yapıyor orada? 

Dernek, anonim şirkete bu tesisi kiralamış. Biz anonim şirketin % 51 hissesini almışız. Aynı 

zamanda, % 51’in sahipliği de bize derneğin kontrolünü vermiş. Derneğin Yönetim Kurulu 

tamamen bizden oluşuyor, kulüp üyelerinden oluşuyor. Anonim şirketin Yönetim Kurulu da 

öyle. Geçtiğimiz dönemde Taç Spor tarafından alınmış -zannediyorum 2014 yılının Eylül veya 

Ağustosunda, o aylarda- arsanın sahibi olan Kadıköy Belediyesi, henüz 29 yılı daha olmasına 

rağmen, yapılan bir ihale yanlışlığından dolayı, tesisin tahliyesini istiyor. Bu manada dava 

açtılar. İdari mahkemede buna itiraz ettik. Geçtiğimiz dönemde, buradaki davayı kaybettik. 

İdari mahkeme itirazımızı haklı bulmadı. Bir üst mahkemeye gittik. Şimdi orada davamız 

görülüyor. Burada haklı olduğumuzu düşünüyorum. Şu manada. Kadıköy Belediyesi, geçmişte 

Taç Spor Kulübü’ne burası için 29 yıllığına üst kullanım hakkını vermiş. Aradan zaman geçmiş, 
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Taç Spor müracaat etmiş, bunu 20 yıl daha uzat, buraya yeni tesisler yapacağım, demiş. 

Kadıköy Belediyesi bunu da uzatmış. Uzatırken, bunu bir encümen kararı ile yapmış, 

meclisinden geçirmemiş. Ama bu encümen kararına dayalı olarak, Kadıköy Belediyesinin o 

zamanki yetkilileri, Kadıköy Tapu Dairesinde bize üst kullanım hakkını vermişler, tapuya da 

şerh etmişler. Yani bizim elimizde şu anda son derece geçerli bir intifa hakkı tapusu var. 

Kütükte de Galatasaray’ın buranın intifa hakkı sahibi olduğuna dair şerh var. Şimdi buradaki 

hukuki prosedürü son derece dikkatle takip ediyorum.  

Peki, Taç Spor’da ne yapacağız? Niye almış, alan? Alan niye almış, bilmiyorum. Ama 

uhdemizde böyle bir gayrimenkul varsa, böyle bir tesis varsa, benim görevim, yönetim olarak 

burayı Galatasaray’ın lehine en iyi nasıl kullanırım diye plan yapmaktır. Hasnun Galip’teki 

voleybol aktivitelerini buraya taşımak için harekete geçtik. Federasyondan bilgi istedik, 

ebatlarını istedik. Çok güzel bir kapalı salonumuz var orada. Bu salonun zeminini tadil etmek 

suretiyle, maçlarımızı dahi burada oynayacağız. Tribün de yapıyoruz şimdi. Bunu yapınca ne 

oluyor? Senede 800 bin TL kira ödüyoruz, voleybol maçlarını yapmak için. Bunu yapınca  

ondan kurtulacağız, bir. İkincisi, maçlar öncesi, karşı tarafta kamp yapma zorunluluğu var. 

Takım kamp yapıyor. Bundan da tasarruf edeceğiz, çünkü tesisin içinde kamp yapma imkânı 

da var.  

Daha ne yapabiliriz orada? Judo takımımız orada çalışabilir. Tenis şubesinin açılması... 

2014’te zannediyorum veya 2013’te, Genel Kurulda karar alınmış, tenis şubesi açılmak üzere. 

Böyle bir Yönetim Kurulu kararı var elimizde. Zaten burası bir tenis kulübü. Kulübün 

faaliyetlerine ilave olarak bir branş daha eklemek mümkün. Daha ne olabilir? Burası bir 

sosyal tesis. Yüzmesinden kafeteryasına kadar, bütün üyelerimizin kullanabileceği bir sosyal 

tesis. Galatasaray bayrağı altında, üyelerimiz burayı da kullanabilir. Ben burayı bu hâle 

getirmeye çalışıyorum.  

Daha ne var gayrimenkul? Büyükçekmece’de 100 küsur dönüm bir arsamız var. Bize ait değil. 

Bize yine üst kullanım hakkı verilmiş, ecrimisil ödüyoruz. Geçmiş seçim döneminde de, 

burayla ilgili epey söylemler oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile görüşmeye gideceğim. 

Yönetim Kurulundaki bazı arkadaşlar görüştü. Burası da spor lejantlı bir arsa. Yani burada 

spor tesisinden başka bir şey yapmak mümkün değil. Spor tesisi yaparsak, ne yaparız? 

Düşündüm, şu anda Galatasaray Spor Kulübü’nün futbol altyapısı Florya’da. A takımı ile iç içe 

geçmiş. Tekerlekli sandalye basketbolu orada. Dolayısıyla, kaotik bir durum var orada. 

Galatasaray’a tesis kazandırmak esas olduğuna göre, Büyükçekmece’deki arsa üzerine 

altyapıyı taşımayı düşünüyorum.  

Peki, nasıl yapacaksın? Bu ticari bir olay değil. Evet, anlatılan ticari kredilerde kendisinin 

otofinansmanı olabilir. Ama burası bir spor tesisi, parayı nereden bulacaksın, nasıl 

yapacaksın? Bankalara da demin dediğim şekilde izah etmek mümkün değil. Bunun da kolayı 

var. Yönetim Kurulundaki çok değerli bir kardeşim, Sayın Tayfun Demir, bu konuyla ilgili bana 

görüşlerini aktardı. Eğer Galatasaray Genel Kurulu bu manada yetki verirse, burada 

Galatasaray’a kazandırmak üzere bir tesis yapabileceğini söyledi. Kendisine huzurunuzda 

teşekkür ediyorum. Galatasaray’a tesis kazandırmak için bir çabası var. Altyapıyı buraya 

taşımak üzere de böyle bir projemiz var.  
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Bu arada, altyapıya değinmişken bir şeye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Altyapımız, futbol 

altyapısı şu anda Florya’da. Florya’ya son zamanlarda gideniniz oldu mu, bilmiyorum. Yahut 

da sahip olduğumuz bu tesisin, bu güzide tesisin ne durumda olduğunu, orada ne yapıldığını 

bilen veya merak eden hiç kimse var mı? Biliyorsunuz, Florya biraz gizli bir yer. Yani 

geçmişteki yönetimler, herkes öyle herkesin Florya’ya girip çıkmasına sıcak bakmaz. Biz 

yönetimde bulunduğumuz tarihte dahi, orayla ilgili arkadaşlarımın dışında, pek kimsenin 

gitmemesine itina gösterirdik. Gidildiği zaman, ya bu adamın burada ne işi var, niye geldi 

Florya’ya, denir, çünkü futbol, kulübün en büyük değeri, bilinirliğini, tanınırlığını en yüksek 

seviyede tutan bir kuruluş.  

Ben, seçildikten sonra ikinci gün Florya’ya gittim. Geçmişte Yönetim Kurulunda iken cesaret 

edemediğim noktalara gideyim, bir bakayım dedim ve gittim. Sizi temin ederim, şerefimle 

temin ederim, eğer bir misafiriniz gelirse veya bir gün birisine tanıtım için, bakın, bizim dünya 

markası futbolumuz burada çalışıyor, burada antrenman yapıyor diye, eğer böyle bir arzunuz 

olursa, sakın götürmeyin. Fotoğraflarını çektim, Genel Kurula getireceğim şimdi. İhmalin, 

vurdumduymazlığın böylesini tasavvur edebileceğinizi düşünmüyorum. Peki, ne yapmak 

lazım? Şimdi ağlayalım da gözden mi olalım! Yani yapmış, yapmamış, böyle bir polemiğe 

girmek istemiyorum. Durum tespitini yaptık. O zaman bugünkü yönetimin görevi, hemen 

bunu düzeltmesi lazım. Bu itibarla, orada proje geliştirmesine başladık. Şu anda orada işçiler 

çalışıyor, yeni mutfaklar yapılıyor. Genç takımın, futbol okulunun tuvaletlerinin, duşlarının, 

soyunma odalarının, altyapının soyunma odalarının, duşlarının, konakladığı yerlerin, A 

takımın konakladığı yerlerin hepsinin fotoğrafını çektim. Gördüğünüz zaman hak 

vereceksiniz.  

Peki, bu nasıl oluyor? Kaynak var mı? Yok. Belki geçmişteki yönetimler de böyle bir kaynak 

olmadığı için bunu bu şekilde ihmal ettiler. O zaman, çok tenkit edilen, kardeşim Mehmet 

Özbek’in Florya’da ne işi var diye sorulan sorunun cevabı burada. Bildiğiniz gibi, kardeşim 

benim ortağım. Biz aynı zamanda hem otelcilik, hem de inşaat şirketinin sahibi bir firmayız. 

Kendisi de inşaat konusunda son derece deneyimli. Biz bunu konuşurken, sponsor ararken, 

kardeşim, “Ağabey, Galatasaraylı olmamız hasebiyle, Galatasaray’ın hayrına, hayrımıza, 

Galatasaray’a bu tesisi yenileme görevini biz üstlenelim. Ben bu işe sponsor olayım ve bizzat 

da yapayım.” dedi. “Çok büyük arazi. Bunu dağıtalım, daha anonim şekle getirelim.” dedim. 

Yani sadece senin yapman veya benim yapmam değil de... Ben tabii burada, o zaman başkan 

kimliğinden sıyrılıyorum, bir Galatasaraylı olarak, Galatasaray’ın bir bireyi olarak karar 

veriyorum. Galatasaray’a hizmet etmek isteyen bir bireyin ne yapması lazım? Her zaman 

hizmet ettiğim gibi, -son 20 senedir bunu yapıyorum zaten- bugün de aynı duygularla buna 

evet dedim. Fakat buradaki cazibe, şurada olması lazım. Bir kişinin yapması değil, herkesin 

katkı vermesinin esas olması lazım. Yani ben bu manada, herkese çağrı yapıyorum. Florya’da 

taş taş üstüne koyacak, bir şeyi bir yerden bir yere iki santim götürecek kim varsa, Florya’ya 

gelsin. Galatasaray’ın böyle paylaşması, böyle hareket etmesiyle, son derece daha kabul 

edilebilir, son derece daha şerefli bir görev yerine getirilmiş olur. Bu benim açık davetimdir. 

Bu manada, Galatasaray’a hizmet edecek her kim varsa lütfen bana müracaat etsin, Florya’ya 

gelsin. Florya’nın buna ihtiyacı var. Biz bu çağrıyı yaptığımız zaman, ilk aşamada geri dönen, 
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bize cevap veren çok değerli kuruluş GSYİAD’a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum, çünkü 

bu çağrıya duyarlı oldular. Tesisin bir bölümünü de onlar sponsor olarak şu anda yapıyorlar.  

Bir diğer sorun, çatı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin çatısı kapandı mı, kapanmadı mı; parası 

alındı mı, yendi mi, harcandı mı; böyle bir kavram kargaşası var.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bu stadın sahibidir. Bu stadı hazırlayanlar, bu stadı bugüne 

kadar getirenler maalesef bir şeyi ihmal etmişlerdir. Galatasaray Spor Kulübü’nün şu anda 

stat üzerinde herhangi bir kimliği mevcut değildir. Yani yarın birileri gelip, ya kardeşim, senin 

burada ne işin var, niye fuzuli işgal yapıyorsun diyebilirler bize. Çünkü şu anda mahkemesini 

gördüğümüz, hukuki boyutunda uğraştığımız çatı meselesinde, geçmiş yönetimler bu çatının 

kapanmasını taahhüt etmişler. Bununla ilgili paraları da Gençlik ve Spor veyahut da o günkü 

müteahhitten almışlar, ama bu taahhüdü yerine getirmemişler. Süre de vermişler, biz bu 

sözleşmeden itibaren 2 yıl içinde bunu kapatırız, demişler. İki yıl geçmiş, ne kapatan var, ne 

şey yapan. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu manada bize dava açmış, verdiği parayı geri 

istiyor. Yapılan sözleşmeye tuhaf bir şekilde bir de ceza konmuş, eğer yapmazsak şu kadar da 

ceza veririz diye. Cezayı da istiyor. Akıllara ziyan bir şey.  

Geçmiş dönemde, Duygun ağabeyin başkan olduğu dönemde, Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü ile konuştuk. Bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını söyledik. Biz elimizdeki Ali 

Sami Yen arazisini vermişiz, elimizden uçmuş gitmiş. Bir yere geldik, stat var, tamam, ama 

kimliğimiz yok. Sahibi değiliz, kullanım hakkımız yok. Böyle akıllara ziyan bir durum. O tarihte, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürü bize dedi ki, “Kardeşim, bir tek husus var. Çatının üzerini 

kapatın, bu davada sulh olalım. Çünkü bu sizin taahhüdünüz. Bununla ilgili kaynağı da aldınız. 

Nereye verdiniz, ne yaptınız? Ama bu alındı. Dolayısıyla, siz bu taahhüdü yerine 

getirmelisiniz.”  

Şimdi burada yapılacak hiçbir şey yok. Bu çatının üzerinin kapanması lazım. İki nedenle. Bir, 

söz konusu dava nedeniyle. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne karşı muhatabız bu konuda. 

Bunun üzerini kapatıp bu davadan kurtulmamız lazım. Bu cezadan muaf olmamız lazım. Bu 

bir. İkincisi, buna bağlı olarak, bizim intifa hakkımızı tutuyorlar, vermiyorlar. Bitir kardeşim, 

taahhüdünü yerine getir, ondan sonra verelim, diyorlar. Peki, bir de şöyle düşünelim. Ya biz 

yapmazsak, çatının üzerini kapatmazsak ne olur? Ya bir şey olmaz. Yani Galatasaray gibi bir 

markaya, büyük bir kuruluşa hiçbir hükümet, hiçbir kuvvet, ya kardeşim, sen bunu yapmadın, 

buradan çık, demez. Demez ama bu davalar sürer gider. Şu anda 20 davanın üzerine 21.si 

gelir. Bir de yasal olarak üst kullanım hakkını alamadığın için, portföyünde de böyle yaklaşık 

300 milyon dolar değerinde olan bir aset gözükmez.  

Ben diyorum ki, arkadaşlar, biz bu çatının üzerini kapatalım, üst kullanım hakkını alalım 

(Onların sözleri var bize. Zaten bunu yapmak zorundayız.) ve portföyümüze Ali Sami Yen Spor 

Kompleksi’ni koyalım. Bu Galatasaray’ın kredibilitesine çok büyük destek verecek bir asettir. 

Onun için, bunun da yapılması lazım.  

Diğer bir konu metro. Biraz konuları anlatmaya çalışıyorum, bunu da fırsat bildim. Geçmiş 

dönemde, Arena’daki maçlarımıza seyirci gelmemesini biz büyük ölçüde metronun kapalı 

olmasına bağladık. Bir kaza sonucu metro kapandı. Taa geldiğimizden beri, Yönetim Kurulu 
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arkadaşlarım bu konuyla ilgili çok çalıştılar. Geçmiş yönetimi söylüyorum, Duygun ağabey 

dönemini. Yeni gelen yönetimde de biz şundan haberdar edildik. Kendilerine defaetle gittik. 

Bu manada, değerli Yönetim Kurulu üyemiz İsmail Sarıkaya devamlı adamların başında 

durarak, devamlı gidip sorgulayarak uğraştı. Sonunda, metronun Ağustos sonunda açılacağı 

bilgisini verdiler bize. Metronun açılması şart, çünkü sadece bizi ilgilendirmiyor metro. 

Sadece stada gelen gidenle ilgili değil. Aşağıda, vadinin aşağısında yapılan büyük tesisler var. 

Büyük binalar, inşaatlar var. Onlar da bu metronun açılmasını bekliyorlar. Satışlarını etkileyen 

bir husus. Zaten vadide yapılan yapılaşma, bir finiküler yapılıyor. Oradan finikülerle stadın 

önüne çıkıyorlar, oradan da metroya bağlanmak istiyorlar. Dolayısıyla, metronun bu sezon 

açılacağını bekliyoruz.  

Uhdemizde bulunan en önemli değerlerden bir tanesi de Mağazacılık. Galatasaray Spor 

Kulübü’nün bir iştirakidir. Yapılan son operasyondan sonra, aşağı yukarı % 100’e yakın kısmı 

Galatasaray Spor Kulübü’ne ait hisselerden oluşmaktadır. Mağazacılık çok speküle edildi 

geçmişte. Deposuyla, çalınan formalarıyla, ziyan olan, hurdaya dönen depolarıyla çok speküle 

edildi. Buna bağlı olarak, biz de gelir gelmez bunun üzerine gittik. Demin ifade ettim, önce 

mevcut depoyu Çatalca’dan stada taşıdık. Yönetimine de, çok başarılı bulduğum, sevgili 

kardeşim Ali Öğütücü’yü genel müdür olarak getirdim.  

Mağazacılık geçtiğimiz 2014 döneminde 50 milyon TL ciro yapan bir kuruluştu. Bu seneki 

projeksiyonumuz yaklaşık 100 milyon TL. Peki, Mağazacılık para kazanıyor mu? Evet. Bu 

senenin Ocak ayından itibaren, Mağazacılık artık kâr eden bir kuruluş. Senelerce zarar etmiş. 

Zararın sebeplerini açıklamaya girmiyorum, çok detaylı. Mağazacılığı öyle bir hâle getirmişler 

ki, herkesin eli Mağazacılığın içinde. İlk yaptığımız iş, Duygun ağabey döneminden beri, bu 

ellerin hepsini kestik. Mağazacılığı ayrı, kendi başına, kendi kararlarını alan bir anonim şirket 

hâline getirdik. Zaten bir anonim şirketti, ama bazı şeyleri içinden çıkardık. Çıkarınca, 

Mağazacılık kendini buldu. Şu anda, geçtiğimiz 5 ayda son derece iyi kâr eden bir kuruluş. 

100 milyon TL ciroya gidiyor. Ve bu seneki bütçenin içinde de, Mağazacılık ilk defa sponsor 

olarak 12 milyon 500 bin lira taahhütte bulundu. Yani bu dönem içinde Mağazacılık, yaptığı 

kârların 12 milyon 500 bin lirasını amatör sporlarda kullanmak üzere sponsorluk veriyor. 

Artık takımlarımızın kolunda GS Store göreceksiniz. Bunun için de 12.5 milyon TL taahhüdü 

var.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Bu yaptığımız işlerde bir şeyi çok önemsiyoruz. Yani günü kurtarmak için hiçbir şey yapma 

niyetinde değilim. Günlük olarak herkesi memnun edelim, şu işi böyle yapalım, yarın Allah 

kerim gibi bir felsefe ile çalışmıyorum. Her el attığım işin, her yaptığım şeyin kalıcı olmasına 

çok özen gösteriyorum. Galatasaray’ı yöneten kişilerin bu düsturdan hiç ayrılmaması lazım. 

Günlük politikalar Galatasaray’ı erozyona uğratıyor, Galatasaray’ın değerlerini eritiyor.  

Peki, bütün bunları hangi yönetimle yapacaksın kardeşim? Şimdi sen o kadar çok şey 

söylüyorsun ki... –Bunları, yakıştırmaları söylüyorum efendim.- Bu yönetim acemi, bu acemi 

yönetimle sen bunları nasıl yapacaksın?  

Değerli Divan Üyeleri,  
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Benim yönetimim acemi değil. Biz Galatasaray Spor Kulübü’nü yönetmek üzere geliyoruz. 

Geçen gün televizyonda da söyledim, Galatasaray futbol takımında futbol oynamaya veyahut 

da basket takımında basket oynamaya gelmiyoruz. Acemilikse, bu sene 42. yılım, kendi 

şirketlerimi, büyük şirketleri yönetiyorum. Yönetimimde bulunan arkadaşlarımın hepsi de bu 

manada yöneticilikte başarılı olmuş kişiler. Dolayısıyla, Galatasaray’ı yönetmek isteyen 

kişilerin yöneticilik vasfının olması lazım evvela. Elbette ki konumuz spor olduğu için, spordan 

da gelen insanlar olması lazım. Tek tek bakın Yönetim Kuruluna. Futbol, futbolcu var. 

Basketbol, basketbolcu var. Voleybol, voleybolcu var. Yani her branşla ilgili bir Yönetim 

Kurulu üyesi var. Yani eğer yönetmek esassa, Genel Kurulun bize gösterdiği iltifat çok 

doğrudur. Galatasaray Kulübü’nü en iyi yönetecek bir Yönetim Kuruludur.  

Merak edilen konulardan bir tanesi, Galatasaray’da bu yönetimin yaptığı sponsorluk 

çalışmaları.  

Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Galatasaray o kadar büyük bir marka ki, ben Galatasaraylı doğdum, 65 yaşındayım, 65 

seneden beri de Galatasaraylıyım. Ama dışarıda kaldığınız zaman, yani yönetimin, 

Galatasaray’ın içine girmediğiniz zaman Galatasaray’ın büyüklüğünü, Galatasaray’ın 

büyüsünü anlamanız mümkün değil. Yönetime talip olduğumuz zaman şöyle düşündüm. 

Evet, Galatasaray’a mesaimi vereceğim, ama kendi işlerime de az da olsa bir zaman ayırırım 

diye düşündüm. Yönetime geldikten sonra, bu öyle bir büyü ki, sizi içine bir defa aldıktan 

sonra onun dışına çıkmanız mümkün değil. Çok büyülü bir ortam. Bu büyülü ortamda, ancak 

Galatasaray aşkıyla hizmet eden insanların buraya gelmesini istiyorum. Galatasaray’a bir şey 

verebilecek insanların burada olması lazım. Galatasaray’dan bir nebze, bir katre bir şey almak 

isteyen insanların burada işi yok.  

Galatasaray’ın marka değeri, Galatasaray’ın büyüklüğü kelimelerle anlatılmaz. Bunu 

uluslararası kuruluşlar zaten yapmış. Deloitte Futbol Para Ligi’nde Galatasaray ilk 20’nin 

içinde, en çok gelir elde eden kulüpler arasında. Türkiye’den başka kimse yok. Forbes 

tarafından yapılan dünyanın en değerli kulüpleri arasında da ilk 20’nin içinde. Yine 

Türkiye’den kimse yok. Futbolda, 1960’lı yıllarda, çok iyi hatırlıyorum, 1950’li yıllarda, 

İstanbul Mahalli Ligi vardı. Bu ligde Galatasaray’ın rakipleri Adalet, Yeşildirek, Beykoz, 

Taksim, Beyoğluspor... Başka hatırına gelen var mı? Yani 10 tane, 11 tane var. Vefa. Ne oldu 

bunlar? Şimdi neredeler? Küçümsediğim için söylemiyorum. Bir şeyi vurgulamak için 

söylüyorum. Galatasaray bugünkü değerlerine kavuşmuşsa, Ali Sami Yen ağabeyden Duygun 

ağabeye kadar olan dönemde, bu kulübe hizmet eden, bu kulübün bu kadar değerli hâle 

gelmesini sağlayan sevgili başkanlarım için tarafınızdan kuvvetli bir alkış istiyorum efendim.  

Bütün bu değerlerin ışığında, sponsorluk arayışındayız. Galatasaray’ın formasına reklam 

vermek isteyen, ona sponsor olmak isteyen dünya kadar kuruluş var. Ama neyin peşindeyiz? 

Galatasaray’ın bu marka değerine yakışan, Galatasaray’ın etiğine yakışan bir reklam almak 

istiyoruz. Bunun için de görüşmelerimiz var. Birkaç tane alternatif var. Bu alternatiflerin 

içinden seçmeye çalışıyoruz. Pazarlıklarımız devam ediyor.  

Peki, başka ne yapıyorsunuz? Yani şimdi formaya sponsor arıyorsunuz, ortada bir şey yok gibi 

gözüküyor. Başka ne yapıyoruz? Mağazacılığı söyledim. En büyük gelirlerimizden bir tanesi, 
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senede yaklaşık 120-130 milyon TL gelir sağlamayı düşündüğümüz -bütçemizde de var- 

stattaki koltuk satışları. İnanılmaz bir performans gösteriyoruz. Sportif başarımız da buna 

destek veriyor. Rakamlar önümde. 2014-15 sezonu başladığı zaman 26 bin tane kombine 

satmışız. Sezon başlamış, 26 bin kombine satılmış. Ondan sonra da satış yok. Şu anda 27 

bindeyiz kombine satışı olarak. Daha sezonun başlamasına yaklaşık 1.5 ay var ve her gün 

inanılmaz bir şekilde talep geliyor. Amacımız, sahibi olduğumuz 38 bin tane kombine 

koltuğunu sıfırlamak ve o yönde gidiyor. Nasip olursa, ligler başlamadan veya başladıktan 

sonraki Divanda bunun neticesini sizlere vereceğim.  

Geçtiğimiz sezonda 471 tane VIP koltuk satılmış. Şu anda ulaştığımız rakam 1.003. Herhâlde 

sezon başlayana kadar, geçmiş dönemi 3’e katlayacak kadar bir satış yapmış olacağız. 

Bildiğiniz gibi, 198 tane locamız var. Bu 198 tane locadan şu anda elimizde 7 tane kaldı. 4 

tanesinin üzerinde de opsiyon var. Büyük bir ihtimalle de, sezon başlayana kadar o da 

sıfırlanacak. Dolu bir tribüne oynayacağız. Yalnız ben burada sizin aracılığınızla, burayı da bir 

fırsat bilerek, taraftarlarımıza, Galatasaray’ı sevenlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. 

Koltuğu satmak, evet, bir iş. Fakat asıl önemlisi, taraftarı stada getirmek. Stattaki o ambiansı 

sağlamak çok önemli. Bunun için de, gerek metronun açılışı, gerek stadın önünden karşı 

tarafa bir köprü yapılması için Büyükşehir’le görüşüyorum, dağılımın, stattan çıkışın kolay 

hâle gelmesi, ulaşımın kolay hâle gelmesi için. Asıl önemli olan konulardan bir tanesi de 

budur. Premier League’e bakın, en basit maçında bile statta yer yok. Bizim bunu sağlamamız 

lazım. Bu yönde de çalışmalarımız var.  

Biraz da spora değinmek istiyorum. Sporda çok tenkit alıyoruz, özellikle de bu transfer 

ayında. Transferlerde geç mi kalıyoruz? Niye transfer yapmıyoruz? Şimdi efendim, biz 

şampiyon takımız. Biz geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamladık ve şampiyon olduk. Şampiyon 

takımın alışılmış, başarılı bir omurgası var. Bu omurganın üzerine yapılacak birkaç tane 

takviye ile önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız. Rakiplerimiz, gördüğünüz gibi, 

şampiyonlukta hüsrana uğramış, hocalarını değiştirmiş, futbolcularını satıyor, yani bir tasfiye 

hâlindeler. Taraftardan gelecek reaksiyonu engellemek için alelacele, ne kadar doğru 

yapıldığı tartışılabilir bir transfer silsilesine girdiler. Yapılan iş doğru muydu, yanlış mıydı, 

önümüzdeki günlerde göreceğiz.  

Bütün bunların ışığında, şunu söylemiyorum ben. Ya biz transfer yapmasak olur mu? Hayır. 

Geçmiş dönemden, biz eksiklerimizi gördük. Evet, bu şampiyon takımdır, omurgası sağlamdır, 

ama eksikleri de vardır. Bu eksiklere bağlı olarak transferlerimizi yapıyoruz. Rakipler gibi 

aceleci değiliz, çünkü onların maçları, özelikle Avrupa maçları Temmuz’un sonuna doğru, 28 

veya 29’unda başlıyor. Bizim maçlarımız ise Ağustos ortalarında başlıyor. Şampiyonlar 

Ligi’nde oynayacağımız maçlar Eylüle gidiyor. Dolayısıyla, bizim hazırlık için, yapılacak 

transferlerin yerinde ve belli bir ekonomide olması için zamanımız var. Acele etmemize hiç 

gerek yok. Acele ile yapılan transferlerde her zaman hata yapma olasılığı yüksektir. Çok 

yüksek paralar konuşuluyor. Bugün vasat bir oyuncunun kulübe maliyeti 8 milyon, 9 milyon 

euro civarındadır. Dolayısıyla, bu tasarruf düşüncesi çerçevesinde, elbette en iyi transferleri 

yapıyoruz, en uygun maliyetle yapıyoruz. Podolski transferi bunun örneklerinden bir 

tanesidir. Biz Podolski’de acele etseydik, yapılan tenkitlerden çekinerek popülist bir 
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yaklaşımla hareket etseydik, 3-4 milyon euro daha fazla ödemek zorunda kalacaktık. Hayır, 

biz, bize emanetin gereği olarak, pazarlık şansımızı kullandık, işin takipçisi olduk ve Podolski 

transferini bitirdik. Bu konuda sabırlı olmak lazım.  

Peki kardeşim, böyle diyorsun, Podolski’yi aldın, iyi ettin de yani bu Sabri ile Bilal ne oluyor? 

Birisi gülüyor oradan, Sabri deyince.  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Sabri şampiyon takımın sağ bekidir. Biz geldiğimizde cezalıydı, Duygun ağabey döneminde. 

Biz geldikten sonra cezasını affettik, takıma girdi ve yaklaşık 23 ya da 24 maç oynadı. Başarılı 

maçlar da çıkardı. Sabri iyi bir futbolcudur. Şu anda Sabri’nin ihtiyacı motivasyon eksikliği. 

Yakıştırmalara bakar mısınız? Teknik ekip, Hamza Hoca, Cüneyt rapor vermişler, daha önceki 

dönemden de elimize gelen raporlar var, Sabri transfer edilmeli diye. 24 maç oynamış, hocası 

başında. Hocası da diyor ki, Sabri’nin bizim oyuncu listemizde kalması lazım. Ne yapacaksınız? 

Ne yapacaksınız? Yani şimdi, geçmiş yönetim okey diyor, bu yönetimdeki hoca, teknik 

elemanlar, hepsi, tamam bu uygundur, diyor. Bizim yaptığımız iş Sabri’yi takımda tutmak, 

ücretinde yapılan cüzi artış da onu onore etmek. 19 yıllık bir hizmeti var. Galatasaray’ın 

evladı, Galatasaray’da futbol oynamış, Galatasaray’a hizmet etmiş. Çok cüzi bir artışla tuttuk. 

Önümüzdeki dönemde de, Galatasaray’ın sağ bekinde büyük bir ihtimalle Sabri yine 

oynayacak. Sizden rica ediyorum, sahip olduğumuz değerleri ölesiye eleştirmeyelim, onların 

moralini bozacak yorumlardan kaçınalım. Bunun zamanı gelir. Sezon açılır, Sabri sahaya çıkıp 

oynar, oynamazsa başımızla beraber. O zaman her şeyi hak etmiş oluruz. Konunun yanlışlığı, 

yapılan hareketin yanlışlığı o zaman belli olur. Geçtiğimiz dönemde, Sabri oynarken, 

şampiyonluk kazanırken bu yorumların hiçbirisi yok. Sezon bitti, transfer ayı geldi, büyük bir 

yaygara: Bu Sabri transferi yanlış! Ben bunu maksatlı buluyorum. Yani bunu söyleyen 

insanların ne için söylediği konusu tartışılır.  

Bilal Kısa olayı. O da iyi bir transfer, bir orta saha transferi. Milli takımın oyuncusu ya, şu anda 

milli takımın oyuncusu. Çok cüzi bir maliyetle orta sahada hizmet verecek bir oyuncu. Bizim 

transfer politikamız şöyle. Bildiğiniz gibi, futbol takımımız oldukça yaşlı bir takım. Dolayısıyla, 

bu sene Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız için ve Türkiye Ligi’nde de iddialı olmak zorunda 

olduğumuz için, Galatasaray’a hizmete hazır futbolcular, sporcular transfer etmek isterken, 

ileriye dönük olarak takımın gençleştirilmesi de gerekiyor. Transfer politikamızı bu iki iş 

üzerine kurduk.  

Burada altyapının eksikliğini vurgulamak istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü’ne 2000 

yıllarında başarıyı getiren altyapıdan gelen oyunculardı. Maalesef geçtiğimiz dönemde bu 

eksik kaldı. A takımına yeteri kadar oyuncu çıkaramadı. İyi çalışılmadı. Bundan eminim. Bu 

dönemde altyapıya vereceğimiz önemi tekrar vurgulamak istiyorum. Amacım, Galatasaray’ın 

bugününü düşünürken bir yandan da her branşta geleceğini hazırlamak.  

Çok önemli sorulardan bir tanesi -devamlı soruluyor- ya biz Avrupa’da kupalara katılacak 

mıyız, risk var mı, ne durumdayız sorusu. 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Siz bu kulübün gerçek sahibi olan kişilersiniz. En azından onların bir kısmı, yani sahibinin 

Genel Kurul olduğunu kabul edersek, hepiniz de Genel Kurul üyesi olmanız hasebiyle bu 
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kulübün sahiplerisiniz. Şu gerçekleri bilmekte fayda var. 2015-16 sezonu için lisansımızı aldık. 

Bu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde oynamak üzere akredite olduk. UEFA’nın finansal fair play 

kriterleri çerçevesinde, UEFA diyor ki, kardeşim, sen belli bir rakamın üzerinde zarar 

edemezsin, faaliyetlerinden dolayı. Bu ölçümlemeyi de geriye dönük 3 sene üzerinden 

yapıyor. Geriye dönüyor, 3 sene inceliyor. Diyor ki, senin bu 3 sene zarfında ettiğin zarar şu 

kadar, işte kriterler bu kadardı. Bu şekilde yargılıyor.  

Bu sene bu kriterleri geçtik. Bu manada, UEFA, Galatasaray Spor Kulübü’nü iki seneliğine 

incelemeye almıştı. İncelemenin süresi de bu sene doluyor. Şu anda yönetim olarak şunu 

yapmaya çalışıyoruz. Daha önce Beşiktaş’a ve diğer kulüplere verilen izleme süresi 3 sene. Biz 

de ilave bir sene isteyeceğiz UEFA’dan, çünkü geçmiş dönemin zararlarını kapatmak için 

önümüzde bir seneye daha ihtiyacımız var. Yapılan çalışmalarla bu zarar telafi edilecek ve 

UEFA ile ilgili bir sıkıntı yaşanmaması için, tedbirli olmak için bu geçerli. Şu anda yaptığımız 

çalışmalar bu yöndedir. Ufukta, daha doğrusu bugünkü şartlar itibarıyla, UEFA nezdinde 

herhangi bir sıkıntımız, problemimiz gözükmemektedir. Ama bu manada, tedbiri de elden 

bırakmamak lazım, çünkü Sportif A.Ş. zarar eden bir kuruluş hüviyetindedir. Zararının 

miktarını en azından telafi edebilecek kârlı bir periyodu yakalamak zorundayız. Bunun için de, 

UEFA’dan ilave bir dönem daha isteyeceğiz.  

Basketbolda ne yapıyoruz? Erkek basketbolda geçen sene istediğimiz performansı 

gösteremedik maalesef. Bunda sporcuların veyahut da antrenörün eksikliği mi vardı? Hayır. 

O dönemde yapılan faaliyetler çerçevesinde bazı aksilikler oldu, ama kulübe hizmet eden o 

günkü sporcuların hepsi gereğini yaptılar, terlerini akıttılar. Gereğinde 6 kişi kalmalarına 

rağmen en büyük rakiplerimizi devirdiler. Ergin Hocam da bu manada çok başarılı bir yönetim 

gösterdi. Bu sene, geçen seneyi telafi etmek üzere hareket ediyoruz. Sponsorluk görüşmeleri 

aşağı yukarı bitti, bütçeler hazırlandı. Ergin Hoca ile 2 sene daha devam edeceğiz. Burada da 

Değerli Yönetim Kurulu Üyem Can Topsakal’ın büyük emekleri var, büyük çaba sarf ediyor. 

Önümüzdeki dönemde başarılı bir basketbol dönemi geçireceğiz.  

Bayan basketbolda, biliyorsunuz, geçen sene şampiyon olduk. Orada da Ekrem Hoca ile yine 

devam ediyoruz. Orada alıştık zaten, bu başarıyı tekrar edeceğiz, eminim.  

Tekerlekli basketbol için bir şey söylemek istiyorum. Tekerlekli basketbolda yine Sedat Hoca 

ile devam edeceğiz. Fakat orada radikal bir değişiklik yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, 

tekerlekli basketbolu iki açıdan değerlendirmek mümkün. Birincisi, bunun sportif rekabete 

dayalı bir olay olduğu noktasından bakılabilir. Gerçi Galatasaray Spor Kulübü, geçmiş 

dönemlerde hep rakipsiz bir tekerlekli basketbol dönemi geçirdi. Veya sosyal sorumluluk 

projesi çerçevesinde bakılabilir. Ben geçmişte büyük ölçüde yabancıların oynadığı bir 

Galatasaray’dansa, kendi gazilerimizin, kendi özürlülerimizin çoğunlukta olduğu, hatta 

tamamını onların oluşturduğu bir Galatasaray tekerlekli basketbol takımını yeğlerim. Bu 

manada, gerekli Yönetim Kurulu kararını aldım. Sedat Hocamla devam edeceğim, ama 

takımın tertibi dediğim manada olacak.  

Birçok spor dalı var. Ben bu yaz günü onlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.  

Hukuki konuda bazı bilgileri vermek zorunda hissediyorum kendimi, özellikle Sermaye 

Piyasası, yani borsa ile ilgili olarak. Biliyorsunuz, Sportif A.Ş. halka açık bir şirket. En önemli 
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davalarımız burada. Galatasaray Sportif A.Ş.’yi yönetenlerden, yapmış oldukları faaliyet 

çerçevesinde, SPK tarafından da davalara sebep olmuşlar. Bu davalar titizlikle takip ediliyor. 

Şu anda açılmış 16 tane dava var. Bunlardan 12’si lehimize bitti. 4’ü ile ilgili davalar devam 

ediyor. Bunun bir tanesi çok önemli. Burada iki dava birleşmiş. Burada kulübe geçmişte 

yapılan, Sportif’te yapılan satıştan sonra kulübe aktarılan paradan... Yani çok fazla detay 

vermek istemiyorum. Çok büyük rakamlı bir hisse sahibinin açmış olduğu -yine kulüp üyemiz 

zannediyorum- bir dava var. 7 Kasım 2011’de açılmış. Şu anda takipçisiyiz. Bu davayı çok 

önemsiyoruz. Geçmişte bu davayı takip edenlerin nasıl takip ettiklerini bilmiyorum. Ama 

biraz aleyhimize gelişen bir durumda şu anda. Biz Yönetim Kurulundan ve bünyemizdeki 

Denetleme Kurulundan özellikle bu konuyla ilgili destek rica ettik. Konunun birinci derecede 

takipçisiyiz ve Galatasaray’ın lehine sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz şu anda. 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Unuttuğum bir şey var mı diye notlarıma baktım da, Ada davası ile ilgili size şu bilgiyi 

vereyim. Ada ile ilgili, biz geçmişte bir tahliye davası açmışız. Bu tahliye davasını kazanmışız, 

fakat yukarıda bozulmuş bu dava. Ada ile ilgili tekrar bir dava açtık. 2015’te açıldı. Bu dava 

akte aykırılıktan açılan bir dava, üzerine yapılan inşaatların mevcut kontrat dışında yapıldığı, 

böyle bir hakkın olmadığı yönünde bir dava. Duygun ağabey döneminde açıldı. Şu anda onun 

takipçisiyiz. Ekim ayında da ilk duruşması var.  

Ada ile ilgili yapılan, takip edilen davalarda çok enteresan durumlar söz konusu. Çok fazla 

detaya girmek istemiyorum. Encümen kararıyla yıkımlar gelmiş, biz bu yıkımların müdafaacısı 

olmuşuz. Yani böyle izah etmekte güçlük çektiğim konular var. Size şu kadarını söylüyorum. 

Ada ile ilgili prosedürü bizim dönemimizdeki kadar takip edecek hiçbir yönetim gelmedi 

bugüne kadar Galatasaray’a. Tekraren söylüyorum, Ada ile ilgili alınacak kararlar titizlikle 

inceleniyor. Ayrı bir Olağanüstü Genel Kurulun konusunu yapmak istiyorum bunu. Orada 

sadece bunun tartışılmasını, kulübe bunun getireceği faydaları, zararları, yani neyi 

tartıştığımızı bütün Genel Kurul üyelerinin bilmesini istiyorum. Çünkü son derece büyük 

ölçüde bilgi kirlenmesi, son derece büyük ölçüde eksik enformasyon var piyasada. 

Hazırlanıyorum, bir müddet sonra tekrar bir Olağanüstü Genel Kurul yapacağım, özellikle şu 

ilk davaya girdikten sonra. Orada size bu konunun detaylarını, nerede ne yapıldığını, nasıl 

yapıldığını, ne yapılması gerektiğini tek tek tek açıklayacağım. Arzum, Galatasaray’ın sahip 

olduğu gayrimenkullerde Galatasaray Yönetim Kurulunun birinci derecede karar merkezi 

olması. Hiçbir yönetim, hiçbir başkan bu konuda kişisel tasarruf kullanmasın. Asıl sahibine 

sorsun, ona göre hareket etsin.  

Çok değerli vakitlerinizi aldım. Yapmak istediğim şeyleri kısaca tarafınıza aktarmak istedim. 

11 Temmuzdaki Olağanüstü Genel Kurula katılımınızı rica ediyorum. Önemli bir Genel 

Kuruldur. Burada hazır bulunmanız, alınacak kararın o kadar sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

Şahsım ve Yönetim Kurulum adına, hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Teşekkür 

ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Hem Genel Kurul yetkileriyle 

ilgili, hem de icraatı ile ilgili bizi aydınlattı. Bu maddede söz almak isteyen var mı efendim? 



24 
 

Sayın Hayrettin Kozak söz istiyor, bir. Hamdi Yasaman söz istiyor, iki. Yaz bakalım. Ergun 

Öztürk. Sayın Kozak, siz buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak 

Sevgili Galatasaraylılar, Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım,  

Çok hızlı bir şekilde Ada’ya iki kelime ile değineceğim. Sayın Başkanın bilgisine sunmak 

isterim. Ada olayı ile ilgili, 2006’da ilk imza gününden bu yana çok büyük bir kavga vermiş 

adamım ben ve üzülerek söylüyorum, bu konuda da fazlasıyla yalnız kaldım ve işler bugüne 

kadar geldi. Şimdi bir cümle ile bitiriyorum. Bu değerli kiracımız, aynı zamanda Genel Kurul 

üyemiz 9 yıl 8 aydan beri burayı işletmektedir. Kendi anlayışına göre, büyük zarara 

uğramıştır. Şimdi Sayın Başkan, sizin söylediğiniz doğru, ben de bunu duydum. Biz bir dava 

açmışız, en son, Duygun Yarsuvat döneminde. Bey de bize karşı, ben tahliye etmiyorum, 

demiş. Ben haddim olmayarak, bu iki dokümanı bir arkadaşınızdan rica ettim. Bunun gizli 

olduğunu, bana verilemeyeceğini söylediler. Problem yok.  

Ama ben size şunu tavsiye edeyim. Bu arkadaşın mukavelesi 15-30 Kasım 2015’te fiilen sona 

eriyor. 5 yıllık fiilen sona eren bir tarih orada dururken, biz neyin davasını açtık, onu hiç 

anlamadım. Öyle usulsüz inşaat falan, ne gerek vardı ki buna? Adamın resmî olarak... 

Düşünün, 9 yıl 8 ay boyunca burayı kullanmış. Tam kelimesiyle söyleyeyim, bedava olan 

kirayla. Kusura bakmayın, yıllarca bağırdık buralarda. Şimdi bunun sonuna gelmişiz, hem de 5 

yıllık bir sürenin sonunda. Neyin davasını açıyoruz? Açılacak tek dava vardır, ne olursa olsun 

tahliyedir. Ondan sonra siz dediğinizi yapın. Çok doğru düşünüyorsunuz. Gelsin, Genel Kurul 

karar versin. Gerekiyorsa, çok seviyorlarsa o adama sarılsınlar, ama sarılacaklarsa da, Genel 

Kurula söylüyorum, en azından bu fiyatla sarılmasınlar. Şimdi bununla ilgili söyleyeceğim 

bunlar başkan.  

Şimdi ben Cumartesi günkü toplantı ile ilgili 5-10 dakika konuşmak istiyorum, izin verirseniz. 

Değerli Başkanım, son Galatasaray TV’de, bugün de burada son derece kapsamlı... Sadece 49 

gün olmuş sizin yönetime gelişiniz. Bütün bu anlattıklarınızı 49 günde yapmışsınız. Sizi tebrik 

ediyorum. Yani düşünüyorum, o zaman sene sonunda biz inşallah inanılmaz bir noktaya 

geleceğiz. Bu büyük memnuniyet verici bir şey. Şimdi ben Cumartesiye dönüyorum. 11 

Temmuz 2015 Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan olağanüstü yetki talepleri, hem 

Başkan, hem yöneticiler, hem Genel Kurul ve Divan üyeleri için son derece ciddi bir 

sorumluluk getirmektedir. Öyle sıradan bir sorumluluk da değildir. Dolayısıyla, hem yönetim, 

hem bizler dikkatli, ciddi ve Galatasaray’a yakışır şekilde ele almalıyız olayı.  

Şimdi elimizde bir rapor var. Galatasaray Spor Kulübü, sadece Galatasaray Kulübü 

Derneği’nden ibaret değildir. Hele böylesine büyük, kapsamlı, olağanüstü yetkiler istendiği 

zaman, Galatasaray Kulübü bir komplekstir. Sportif A.Ş. ile, şirketleri ile, derneği ile, her şeyi 

ile koskoca bir camia. Dolayısıyla, bunu minimize edip... Bu bir Mali Kongre de değildir. Bu bir 

bilgilendirme toplantısıdır. Sayın Başkanın hazırlandığı, yani niye bu yetkileri alıyor, ne 

yapacak, ne şekilde kullanacak, bunların bilgilendirme toplantısıdır. O zaman, böylesine 

önemli bir toplantıya giderken, siz evvela Genel Kurulunuza, yani o kararı vermek durumunda 

olan Genel Kurulunuza, beyler, durumumuz budur diye, 30 Mayıs itibarıyla, Galatasaray 
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Kulübü’nün konsolide olarak -altını çiziyorum- tüm gelir-gider tablolarının hepsini koymanız 

gerekir. Üyeler buna bakar, ona göre karar verir. 

Şimdi daha önemli bir şey söylüyorum. Şimdi onca yetki, çok da güzel laflar. Şimdi size 

soruyorum. Herhangi bir yatırımla ilgili bir tek teklif, bir tek dosya, bir tek proje var mı? Var 

mı? Bu nasıl iştir? Gayet güzel söylüyor, bütün iyi niyetiyle söylüyor. Sonuna kadar iyi niyet 

dolu olduğunu biliyorum. Ben buna hayır filan diyecek de değilim, onu da söyleyeyim. Ama 

ben dostça size bir öneride bulunacağım bunun sonunda. Böyle şey olmaz, hele Galatasaray 

gibi bir camiada asla olmaz. Bu hata bir kere yapıldı, şimdi ona geleceğim birazdan. 9 

Temmuz 2011’de biz aşağı yukarı prototip bir yetki konferansını, Olağanüstü Genel Kurulu 

yine burada yaptık, çok benzer bir şekilde. O tarihte Sayın Ünal Aysal göreve geleli -seçimle 

geleli- 59 gün olmuştu. 9 Temmuzda bu kongreyi yaptı. Şimdi Sevgili Dursun Özbek 

kardeşimiz de, 49 gün oldu, yine aynı kongreyi yapıyor. Sonuna iki tane madde ilave etmiş, 

birisi “mot à mot” aynı yazılmış gündeme. Sadece satış kelimesini çıkarmış, o kadar. Şimdi 

ben burada mecburen Ünal Aysal’ın uygulamasından çok hızlı bir şekilde size bir iki bilgi 

vereceğim ki, lütfen özellikle Değerli Başkan ve yönetici arkadaşlarımız bunları düşünerek 

hareket etsinler umuduyla.  

Şimdi çok iyi bir emsal olduğuna % 100 inanarak söylüyorum. Aysal yönetimi, o Genel 

Kuruldan istediği tüm yetkileri alarak çıkmıştı. 800 kişi vardı Genel Kurulda, bütün yetkiler 

verilmişti. Güzel de tartışmalar olmuştu orada. Hem Genel Kurulda, toplantı öncesi, sizin de 

yaptığınız gibi, hem takip eden günlerde, alacakları yetkilerle, yapacakları yatırım ve 

gerçekleştirecekleri projelerle ilgili kapsamlı bilgiler vermişlerdi. Yani biz bu yetkileri alıyoruz 

ama bunları bunları bunları yapacağız demişlerdi. Aynı şeyi bugün yaşıyoruz. Şimdi size hızlı 

hızlı söylüyorum bunları. Ben söyleyeyim, bunlar yapılmış mı, yapılmamış mı, siz kendiniz 

düşünün. Sizin, Divan Heyetinin ciddi üyeleri olarak bunları bilmeniz gerekir çünkü.  

Muaccel borçların yapılandırılması; mevcut tüm borçların bir yılı ödemesiz 5 yıla yayılması ve 

teminatları minimum düzeye indirerek gelirlerin önünün açılması; nakit akışının sağlanması... 

Bu çok doğruydu. Nakit akışı yoktu çünkü, problem de oradaydı. Bugün de olduğu gibi. Aynı 

durumdayız. Riva arazisi için -o günü konuşuyoruz- bir önceki yönetimin yapmış olduğu 

ihaleye sadık kalarak yatırımcı ile sözleşme imzalanması; yeni stadın intifa hakkının istenmesi; 

stadın üstünün kapanması; -aynı şeyleri konuşuyoruz- futbol akademisinin Florya’dan Ali 

Sami Yen Arena’ya yakın bir bölgeye taşınması; -böyle bir proje bugün de var, Sevgili Başkan 

koltuk kapasitesini söylemedi, ben söyleyeyim- 10.160 koltuk kapasiteli basketbol arenası 

inşaatı; -bu da Seyrantepe’de, stadın yanında, ona bir değineceğiz nasıl olacağını- 1.500 kişilik 

konser salonu inşaatı; spor sağlık merkezi yapılması; tenis akademisi kurulması; 100 

dönümlük Büyükçekmece ve 93 dönümlük Kıbrıs Kapraz arazilerinin değerlendirilmesi... 

Bunların hiçbir tanesi yerine gelmedi. Projesi bile yapılmadı 3,5 yıl içerisinde. Aksini 

söyleyecek varsa, benden sonra çıksın buraya.  

Şimdi özetle, Sevgili Aysal’ın 9 Temmuz 2011’de aldığı yetkiler için verdiği sözlerin hiçbiri 

maalesef yerine gelmemiştir. O da bunu sevinerek söylemedi, sonunda mutlu gitmedi gayet 

tabii. Ama bakın şunu söylüyorum, bunu ısrarla söylüyorum. Değerli kardeşim, Başkanım 

Dursun Özbek’e de söylüyorum. Çünkü hiçbirinin plan ve projesi yoktu. Hiçbirinin üzerinde 
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derin düşünülmemişti. Siz diyorsunuz, şunu yapacağım, iki alternatif var. Bunlar alternatif. 

Yaptırın projeyi. Koca Galatasaray camiası var. Galatasaray camiası en dinamik, en kültürlü, 

ne söylediğini bilen bir camiadır. Yaptırırsınız projeyi, koyarsınız ekrana, hangisini tercih 

ediyorsunuz, ben bu projeyi tatbik edeceğim dersiniz, insanlar bakar, ona göre, haa bunun 

için yetki verilir der veya vermez.  

Şimdi bunu yaymayayım. Bu söylediğim, sizin gündem maddelerinizde yer alan, bütün hisse 

talepleri için tümüyle ilgili, hepsi için geçerlidir. Spesifik olarak zaten ciddiyetle de 

bağdaşmaz. Ama kötü bir örneği var, maalesef Sevgili Ünal Aysal zamanında. Beni affedin, bu 

da onun ikinci bir kötü örneği oluyor, bu hâliyle. Birazdan bunu düzeltmek için birtakım 

önerilerde bulunacağım.  

Şimdi, şunu söylemekte fayda var. Bir defa, bakınız, sizin de söylediğiniz gibi, Mağazacılık 

Mayıs 2014’te % 50.1’i, Mayıs 2015’te de % 49’u Galatasaray Derneği’ne satılmıştır. Yani fiili 

olarak, uhdesine geçmiştir, hesapları da çalışmaya başlamıştır. Nedense sizin tamamen 

bireysel olarak verdiğiniz mali tablolarda Mağazacılık’tan hiçbir haber yok. Kulübün konsolide 

mali bilgilerinden hiçbirine raporda yer verilmemiştir. En az 12 aylık konsolide bir nakit 

tablosu yoktur. Bu mutlaka olmalıdır. Yarın öbür güne de yetiştirebilirsiniz bunları. Ama 

Galatasaray Genel Kurul üyesi bu nakit tablosunu görmek durumundadır. Zaten üzerinde 

durmuyorsa problem vardır. İşte, Ünal Aysal’ın o gün kongreye verdiği 1 yıllık nakit akış 

tablosudur. O vermişti bunu. İki, borç-alacak tablosu yok kulübün. Yani bir bakmak lazım, ya 

neyi düzeltiyoruz, neye yetki veriyoruz, bu kulübün hâli nedir dediği zaman insan, şu borç-

alacak tablosunda, Mayıs sonu itibarıyla konsolide bütün tabloyu görmesi lazım. Bireysel 

olarak, Galatasaray’ın bireysel, solo tablosu neye yarar ki? Verdiğiniz dokümanda sadece o 

var. Bizim o koca bütçemizin dörtte birini ifade ediyor bu. Bu bir Mali Kongre değil, kimse 

ama kimse diyemez ki, efendim, bu halka açık bir şirkettir, bunun bilgileri açıklanamaz. Ne 

münasebet efendim, ne münasebet! Biz kendi içimize kapalı olarak konuşuyoruz ve 

istediğimiz bilgileri paylaşırız. Bunlar da devlet sırrı değil zaten, KAP’a, her dönem sonunda, 

en son 29 Şubatta olduğu gibi, bütün Türkiye’ye açıklanıyor. Dolayısıyla, bunun gizli kapaklı 

bir şeyi yok. Kimse onun arkasına saklanmasın, aman ha, bu gizli bilgidir diye.  

Şimdi mali bilgiler dışında, -hızlı hızlı geçerek bitiriyorum- istenilen yetkilerin hangi yatırım ve 

harcamalar için talep edildiğine dair plan, proje, teklif dosyası ve bunlara ilişkin fizibilite 

etütleri de yoktur. Şimdi düşünelim lütfen. Böyle bir tablo karşısında, -sizlere de soruyorum- 

toplantıya katılan üyeler hangi değerlendirme faktör ve kriterlerine göre karar verecek? Size 

soruyorum, nasıl vereceksiniz kararınızı? Canımız, ciğerimiz, onların da hepsi öyle. Onlar öyle 

istedi diye mi vereceğiz? Hayır, yakışmaz Galatasaray’a diyorum. Yakışır diyorsanız, ben elinizi 

öper giderim. Bence sağlıklı bir karar veremez, verse dahi. Benim değerli kardeşim, Başkanım 

Dursun Özbek’e ve çok çalışkan olduklarını birtakım sohbetlerde cidden öğrendiğim, özellikle 

içlerinde bir iki tane deha var, onu da söyleyeyim, kulübün iç dünyasını kısa zamanda olumlu 

değişikliklere uğratacak bir ekip var orada, onu ben biliyorum yani, söyleyebilirim.  

Şimdi bakın, yönetime samimi önerimi söylüyorum, altını 10 defa çizerek. Galatasaray Sportif 

A.Ş.’nin 2014-15 mali yılı 12 aylık raporunun Ağustos ayında çıkacağını bir kenara yazalım. 

Ağustos içinde çıkacak bu. Şu anda o dönem bitti, malum. 31 Mayıs, ama raporu Ağustosta 
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çıkacak. Dolayısıyla, Sportif A.Ş. ve şirketlerinin 12 aylık tüm gelir-gideri, her türlü mali 

tabloları elimizde olacak. Ağustos ayında, transfer harcamalarının net sonuçları ortaya 

çıkacak. Yani şu anda bir Podolski aldık, o orada duruyor, daha geride gelecekler var. Başkan 

da düşünüyor, biliyor, muhtemeldir. Gelmeyecekse de gelmeyecektir, ama transfer 

giderlerinin net sonuçları alınmış olacaktır bu süre içinde. Bunların da sonuçlarının acilen 

değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Yatırımlarla ilgili demin söylediğim tekliflerin, plan ve 

projelerin de bu sene içerisinde, Eylül ayında yapılacak bir kongreye rahat rahat yetişeceğini 

iddia ediyorum. Zaten yetiştiremiyorlarsa, elinizde ciddi bir teklif yok demektir. En azından 

proforma olarak da olsa, bir gelir-gider tablosu da olsa, rantabiliteyi de içeren birtakım 

verilerin sizin elinize verilmesi lazım diye düşünüyorum.  

Şimdi ben bu söylediklerim neticesinde, size 11 Temmuz Olağanüstü Mali Genel Kurulunu 

Eylül ayına erteleyin diyorum. Haddim olmayarak böyle konuşuyorum. Böyle bir haddim yok. 

Ama bir kardeşiniz, kendime göre ciddi olduğumu zanneden bir Genel Kurul üyesiyim. Böyle 

bir erteleme planlanan hiçbir uygulamaya engel teşkil etmeyecektir. Tam aksine, yönetime 

çalışmaları için zaman sağlayacaktır. Temmuz, Ağustos sonu, Eylül, 2.5 ay dolu dolu Sevgili 

Başkan ve arkadaşlarının zamanı olacaktır. Eylül ayında teşkil edecekleri bir Genel Kurula çok 

daha donanımlı, çok daha tatmin edici bir şekilde gelecek ve oradan kararların çıkması -eğer 

doğru projeler ve tasvip görecek şeylerse- sadece bir iki saati alacaktır.  

Şimdi bunları bu şekliyle ben size aktarmış olayım. Özünde, 11 Temmuz 2015 Olağanüstü 

Genel Kurulunun Eylül başına ertelenmesini -üstüne basa basa söylediğim sebeplerle- 

hepinize, tabii başta Sevgili Başkan ve yönetimine teklif ediyorum.  

Şimdi çok hızlı olarak, çok hızlı olarak... Beni mazur görün Sevgili Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Kozak, toparlayın. Bir ikinci başkan konuşması gibi oluyor. Buyurun.  

Hayrettin Kozak 

Yok, onun çok uzağındayım. Gözünüzü seveyim, daha 15 dakikayı doldurmadım Sevgili 

Başkanım. Başkan rekor kırdı. Şimdi bakın, çok kısa, son 2 yıla bakıyoruz. Bugünkü fiili 

durumu söyleyeceğim size. Konsolide gelir- gider. 2014 yılının 12 ayında, 712 milyon gider 

yapmışız. 2015’in 3 ayında -bu raporu almadık- 160 milyon gider yapmışız. Yani yıllık 

projeksiyonda gider 650-700 milyon TL yine. Bu gider bizim baş belamızdır, bunu söyleyeyim. 

Sevgili Başkanın söylediği projeler de hayata geçse, transferler de yapılsa, biz şampiyon da 

olsak, bu giderler düşürülmediği sürece Galatasaray’ın normal bir çıkışı olamaz. Bunu 4.5 

sene Ünal Aysal Bey’e ben bağırdım, buralardan bağırdım, ama kulak asan olmadı. Tekrar 

söylüyorum onu. Konsolide borç-alacak farkı yine aynı tarih itibarıyla, Aralık sonunda 831 

milyondu. Konsolide derken, dernek ve şirketler beraber. Mart sonu itibarıyla, 831 milyon 

borç-alacak farkı 860 milyona çıkmış. Onu seneye tahvil edin isterseniz. Konsolide banka 

kredileri, sadece banka kredileri, 2014 sonunda, 31.12’de 498 milyon TL imiş. Bunların hepsi 

milyon TL. 31 Mart 2015’te -dikkat edin, 3 ayda- 542 milyona çıkmış.  

Konsolide teminatlar. Biz onlardan kurtulalım diye, haklı olarak, gelirlerin önünü açmak için 

uğraşıyoruz. Bakın ne olmuş. 31.12.2014’te 1 milyar 286 milyon. 31 Mart 2015’te ise 1 milyar 
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509 milyon. Yani şu yukarıda saydığım kalemlerden hiçbirinde, bırakınız geriye gitmeyi, hepsi 

yukarı doğru gitmiş ve gitmeye devam ediyor. Bundan sonra alınacak önlemler ayrı.  

Hisse fiyatı 22.95’ti, bir sene önceki Mayıs ayında. Bu sene 6 Mayısta 24.90’dı. Şampiyonluk 

filan da derde deva olmuyor, onu söylemek istiyorum. Evet, artmış. Bu kadar artmış. 1 küsur, 

aşağı yukarı 2 lira artmış. Şirket değeri de 496 milyon iken 538 milyona çıkmış. Biliyorsunuz, 

bizim şirketimizin değeri 1 milyarın üzerindeydi. Bitiyor.  

Şarta bağlı yükümlülükler, yani bu yabancı futbolcuların bizden alacağı olan rakamlar (Bunlar 

muhasebe dışı tutulur, göz ardı edilir, farkına varılmaz. Muhasebeciler varır ancak farkına.) 

396 milyon liradır. Bakın, yukarıda söylediğim borç-alacakların tamamen dışında bir rakam. 

Yönetimin omuzlarındadır maalesef, ama bu belli senelere gidiyor. 3-4 seneye gidiyor. 

Son olarak da, -bunu önemle söylüyorum- 28 Şubat 2015 KPMC raporunda çok ciddi iki ayrı 

vergi borcu vardır. Rakamları söylemeyeceğim. Biri Beyoğlu Vergi Dairesi’ne, öbürü İstanbul 

Vergi Dairesi’ne. Çok büyük rakamdır. Bunun ne olduğunu da yakın bir zamanda bize 

anlatırsanız memnun oluruz, deminki güzel haberlerin yanında.  

Sizin söylediğiniz Sportif A.Ş. ile ilgili davanın iç yüzünü ben biliyorum. Ben de burada 

söylemeyeceğim. Hayati önemi var, siz de biliyorsunuz. Konuştuk sizinle. Yani sıradan 

geçiştirilecek bir şey değil. Doğru mu Başkan? Tamam.  

Beni sabırla dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teklifimi yaptım  Başkan, top sizde. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Hamdi Yasaman. Buyurun 

efendim. 

Hamdi Yasaman  

Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, ben konuşma ihtiyacını şöyle duydum. Yönetim 

Kurulu hemen hemen bütün gayrimenkullerle ilgili birçok yetkileri kapsayan, hatta içinde 

satış yoktur demesine rağmen satış yetkisini de kapsayan çok kapsamlı bir yetki istiyor. Bu 

yetkinin verilip verilmemesi konusunda ben şu tespiti yapmak istiyorum.  

İlk önce, Galatasaray’ın kurumsal yapıya geçmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu her 

zaman ileri sürdüm. Galatasaray’ın kurumsal yapısı yok, yani teşkilatı yok. Spor endüstrisi, 

çok kapsamlı bir endüstri. Bir kişinin yapabileceği iş değil, teşkilat gerekiyor. Profesyonel ve 

uzmanlardan oluşan bir teşkilatımız olması gerekiyor. Böyle bir kurumsal yapımız yok. Neye 

bağlı bizim teşkilatımız veya kurumumuz? Başkanlık sistemine bağlı. Ve kişilere bağlı. Yani 

başkan ne derse o oluyor. İkincisi, kişilerle kaim. Mesela futboldan sorumlu kişiler şunlar, 

onlar tamamen orada hâkim. Altta bir teşkilat kurulamıyor. Onlar gittiği zaman, bir kurumsal 

yapı olmadığı için, uzmanlar ve profesyonel olmadığı için, gelen kişiler boşlukta kalıyorlar. 

Mesela son şeylere baktığımız zaman, bizim bir transfer politikamız yok. Daha önce yapılmış 

hiçbir rapor yok. Ben yönetimde iken, ilgili kişilere, bana rapor vereceksiniz, dedim. Yazılı mı 

diye cevap verdiler. Rapor yazılı olur. Raporlar verilmesi lazım. Tabii ki idari, teknik direktörün 

fikrini alacaksınız, menajerin fikrini alacaksınız, kendi fikrinizi de buna katarak bu raporu 

Yönetim Kuruluna getirmeniz lazım. Yönetim Kurulunun ne yapması lazım? Bu konuda karar 



29 
 

vermesi lazım. Bakın, bizde böyle yapılmadığı için, yani Yönetim Kurulunda bunlar karara 

bağlanmadığı için, teşkilatımız olmadığı için bugünkü hâle geldik.  

Ben şunu görüyorum. Bizim transfer politikamız, son zamanda bir panik var. Efendim, biz 

acele etmiyoruz, daha vaktimiz var! Efendim, teknik kadrodan rapor bekliyoruz! Efendim, 

bizim hiçbir raporumuz yok, hiçbir hazırlığımız da yok. Yumurta kapıya geldiği zaman, transfer 

politikasına bakıyoruz. Başkan diyor ki, daha vaktimiz var, çünkü Avrupa’da transfer zamanı 

Haziran sonunda bitiyor. Bu doğru değil. Bir defa, ya gerçeği söylemiyor, bilmemesini tahmin 

etmiyorum. İkisi de vahim. Doğruyu söylemiyorsa bu da vahim. Eğer bilmiyorsa daha vahim. 

TFF’nin kuralları, talimatları, UEFA kuralları ve yapılan bütün sözleşmeler 31 Mayısa bağlıdır. 

Yani sözleşmelerin sonu 31 Mayıstır. Sezon bununla biter. Eğer sezon herhangi bir şekilde 

uzamışsa, -nitekim son Ziraat Kupası sebebiyle ligler 1 hafta ertelendi, 3 Hazirana ertelendi- 

sözleşmeler o kadar zaman uzamış sayılır. Demek ki, bizim yaptığımız bütün sözleşmeler eğer 

okunmuş olsa, futbolcu sözleşmeleri 31 Mayıstır.  

İkincisi, bu transfer politikası veya çalışması çok yönlü bir çalışmadır. Hatta senenin 

transferini şimdiden hazırlamamız lazım. Böyle bir hazırlık yok. Mesela Ocak ayı ara 

dönemdeki futbolcu transferi veyahut da yapılacak kampların şimdiden planlanması lazım. 

Ben yönetime girdiğim zaman dehşetle gördüm ki, hiç böyle bir şey düşünülmüyor. Hamza 

Hoca ile yapılan sözleşmede, ne düşünüyorsunuz dendi. Hamza Hoca, bilmiyorum ki, işte 

burada da yapabiliriz, Florya’da filan... Sonra ben, Sportif A.Ş.’nin, yani futbolun bağlı 

bulunduğu şirketin başkanı olarak ben gazetede, Alanya’da bir tesiste konakladığımızı 

gördüm. Sahaların kabak, yani yer yer boşluk olduğu, yani çimin iyi olmadığı bir yer. Hâlbuki 

teknik ekibin daha önceden, şimdiden bunu ayarlaması lazım. O turnuva yapıldı, ama hiç adı 

olmayan, toplama bir takımla yapıldı. Bundan da Yönetim Kurulunun haberi yok. Sadece 

futboldan sorumlu yapıldı. Hâlbuki Galatasaray bir marka. Ocakta yapılacak kampın yeri, 

turnuva Arap ülkelerinde mi olacak, Türki cumhuriyetlerde mi olacak, Almanya’da mı olacak, 

şimdiden profesyonel bir ekibin, uzman ekibin çalışması lazım. Böyle bir teşkilatımız yok. 

Onun için, mesela geçen Ocak ayı -ben kara Ocak olarak kabul ediyorum- elimizdeki hiçbir 

oyuncuyu satamadık, çünkü pazarlama veya işte böyle bir teşkilatımız yok. Sadece 

Albayrak’ın yetkili olduğu, tek kişi, bir de Ali Dürüst’ün olduğu kişilere bağlı bir şey. Kişilere 

bağlı olamayız. Böyle bir politikamız yok.  

Gelelim başkanlık sistemimize. Başkanlığa karşıyım dedim. Niye dedim? Çünkü Galatasaray’ın 

kurumsal yapıya sahip olması lazım. Efendim, gerek Duygun Yarsuvat, gerek Özbek ve birçok 

kişi dediler ki, Galatasaray zaten kurum. Nedir bu kurumsal yönetim? Hâlbuki kurum başka 

bir kavram, kurumsal yönetim ilkeleri başka bir kavram. Hiç alakası yok. Şimdi Galatasaray 

gibi kültürü Türkiye’nin üst seviyesinde olan bir yerde, böyle bir reaksiyonla karşılaşmak çok 

üzücü oldu. Kurumsal yönetim ilkeleri ne demek? Şu demek. Bizim profesyonel futbolun bağlı 

olduğu Galatasaray Sportif A.Ş. var. Galatasaray Sportif A.Ş. halka açık bir anonim şirket. 

Demek ki, bu şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ilkelerine ve tebliğlerine göre yönetilmesi 

zarureti var. Bu anonim şirketlerin dışında, yani normal anonim şirketlerin dışında, bir de 

spor hukukunda, spor mevzuunda bu şirketlerin TFF’nin talimatlarına ve statülerine uymak 

zorunluluğu var. Artı, UEFA’nın kurallarına uyma zorunluluğu var. UEFA’nın Mali Fair Play 
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kurallarına uyması var. Bütün bunlara uymak gerekiyor. Uymadığınız zaman, Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan da, UEFA’dan da çeşitli para cezaları, kınama cezaları, men cezaları, işte 

Avrupa kupalarına gidememe, transfer yasağı gibi cezalar gelebiliyor. Bu çok önemli. Demek 

ki, kurumsal yapıyı kurmamız lazım.  

Kurumsal yapıyı kurmak için zihniyetin olması lazım. Ama ben bu yönetimde ve tabii ki 

Başkanın şahsında bu zihniyeti görmüyorum. Bunu biliyorum zaten. Çünkü başkanlık 

sistemine inanıyor. Galatasaray’da geleneksel olarak başkanlık vardır, diyor ve başkanın 

dediği dediktir, diyor. Neticede, Galatasaray’da geleneksel olarak başkanlık sistemi vardır. 

Ama bu, Başkanın dediği doğru demek değildir. Bir de Yönetim Kurulu var. Bir mesele 

Yönetim Kuruluna gelir, Yönetim Kurulunda istişare edilir ve karar verilir. O karar da 

çoğunluktur. Başkanın da bir oyu var, diğer üyenin de bir oyu var. Ama bizde gördüğümüz, 

tamamen başkan ne derse o oluyor. O zaman Yönetim Kurulu konu mankeni oluyor. Örneğin, 

Sportif A.Ş.’de oy birliği ile aldığımız bir karar, Yönetim Kurulunda olmayan, derneğin başkanı 

olan Duygun Yarsuvat tarafından istenmediği zaman yapılamadı. Bu Galatasaray’ın geleneği 

filan değil, bu yanlış. Ve böyle birçok Galatasaray’ın aleyhine sonuçlar doğuran uygulamalar 

olmuştur. İki şampiyonluk birçok şeyi kapamıştır. Ama artık bu güzel şeyden sıyrılarak 

gerçekleri de görmemiz lazım.  

3 Hazirandaki Hürriyet gazetesinde, eş başkanlık yok, tek patron benim, diyor Dursun Özbek. 

Galatasaray’ın patronu kimse değildir. Galatasaray, Galatasaraylılarındır. Patronluk yoktur. 

Bu dehşet verici bir beyanattır ve tekzip edilmemiştir. Artı, Florya’nın da patronu benim, 

dedi. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz yönetime gelirken, Duygun Bey -benim hiç ilgim 

veya talebim yoktu yönetimlerle- bana telefon etti, dedi ki, “Hamdi, son gün. Ben başkan 

adayı olacağım, seni de ikinci başkan istiyorum. Herhâlde hayır demeyeceksin.” Duygun Bey 

benim hocam. 42 senedir de, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde birlikte 

çalıştık. O rektörken ben dekandım. Galatasaray’dan görev tevdi ediliyor diye hiç tereddütsüz 

kabul edip peki dedim. Yönetim Kurulunu bile sormadım. Sonra sordum. Sonra dedi ki, “Sen 

ticaret hukuku hocasısın. Tam senin konun, Sportif A.Ş.’nin başına seni istiyorum.” dedi. 

Böylece Galatasaray’da ilk defa bir doğru ve reform yapıldı. Derneğin başkanı var, 

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin başkanı var. Orada da bu konuda uzman bir kişi var. Ben oraya 

geldiğim zaman, iki tane bağımsız üye vardı. Bir tanesi, eski Sermaye Piyasası Başkanı Doğan 

Cansızlar, ikincisi de yine sermaye piyasasında uzman Atilla Kurama, bağımsız üyeydiler. 

Bağımsız üye, Sermaye Piyasası tebliğlerine göre, nitelikleri aranan Yönetim Kurulu idi. 

Eskiden beri, Süren’den beri Sportif A.Ş.’nin Yönetim Kurulunda bulunmuş olan Ebru Köksal 

vardı. Mete İkiz vardı. Şimdi böyle bir teknik ekiple karşılaştım. Bu beni son derece memnun 

etti. Esasında Sportif A.Ş.’nin ne olması lazım? Teknik bir yer olması lazım. Efendim, siyasal 

rejimler gibi, dernekteki seçimde iktidara geldiği zaman Sportif A.Ş.’dekinin hepsini atıp 

yerine yenisi getirilemez. Orası kurumsal yapıdır ve devam etmesi lazımdır.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Yasaman, süre epey uzadı. Lütfen toparlayın. 
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Hamdi Yasaman 

Toparlıyorum. Şimdi burada Özbek ne yaptı? Doğru olanı, yapılması gerekeni bozup, ikisinin 

de başkanı oldu. Florya’nın da başkanı, kardeşini de başına getirdi. Şimdi bu kurumsal yapı ve 

bu zihniyet bu şekilde olduğu için, bu ekibin bu kadar yetki alarak bu işleri yapmasına benim 

gönlüm razı olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü ne plan var, ne proje var. Bu projeler ekip işidir. 

Tek başına bir kişinin yapacağı iş değildir. Dikkat ettinizse, Özbek burada konuştu, benim 

kafamda iki proje var, işte ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum dedi. Bu, ben olmaz. Bu 

bir ekip işi, bir kişinin kaldıracağı bir iş değil. Otel projesini alalım ele. Daha önce orası için 

yetki alındı. Orası için Adnan Polat döneminde iş yeri olarak yapılması için ruhsat alınmış, 

fizibilite raporu alınmış. Bu fizibilite raporunda da, senelik 1 milyon 200 bin dolar gelir 

getireceği öngörülmüştü. Biz geldikten sonra, buranın otele çevrilmesi istendi. Özbek dedi ki, 

ben otelciyim, bu işten anlarım, burası 5 milyon dolar gelir getirir, dedi. Ben inceledim, analiz 

ettim, rapor verdim, dedi. Bu rapordan benim hiç haberim yok. Böyle bir rapor yok, her şey 

şifahi oluyor.  

Şimdi kurumsal bir yapıda, büyük anonim şirketlerde, bankalarda şöyle yapılır. Her zaman, bir 

karar verilirken fizibilite raporları alınır. Bunlar gelir, buna göre Yönetim Kurulu karar verir. 

Bunu bir yere koyarsınız, eğer o iş akamete de uğrasa, Yönetim Kurulu tedbirli bir yönetici 

olarak görevini yapmış demektir. Bizde öyle değil. Bizde, daha izin almadan, proje değişikliği 

yapmadan, bunun belediyede iznini almadan, bunu sanki bir propaganda, seçim malzemesi 

yaparak bu şeye gidilmiştir. Şu anda bile, bildiğim kadarıyla, belediyeden izin alınmamıştır. 

Ama burada, kendi firmanız varsa, patron şirketi iseniz, ne isterseniz yapabilirsiniz. Ama 

Galatasaray’da bu yapılamaz. Galatasaray’da kurumsal yapı vardır. İzinleri alırsınız, fizibiliteyi 

yaparsınız. Adnan Polat eskiden beri otelci, Özbek’ten çok daha büyük bir otel grubu var. 

Onun zamanında o oteli düşünmemiş. Efendim, işyeri düşünmüş, şimdi şartlar değişmiş 

olabilir. Ama buna kim karar verecektir? Bunda uzman bir kuruluştan alınacak rapor karar 

verecektir. Ve bu da Yönetim Kurulunda yapılacaktır. Eğer o raporda da 5 milyon dolar varsa, 

Özbek’e helal olsun, bu işi biliyor diyebiliriz. Ama kurumsal yapıda, şahsın karar vermesi diye 

bir şey yok.  

Türkiye’nin en büyük problemi şudur. Anonim şirketler, aile şirketleridir ve oradaki baba, 

kimse o karar verir. Onun için, o öldüğü zaman veya ticareti terk ettiği zaman şirketler batar. 

Miras davaları olur, hep firmalar kötüye gider. Bu, budur. Burada da başkanlık sistemi ile ne 

yapılmıştır? Kötüye kullanılmıştır. Başkanın dediği doğrudur diye bir şey yok. Bu bir ekip 

işidir, plan projedir. Gördüğünüz gibi, hiçbir proje yoktur.  

Riva ile ilgili bazı şeyler söyledi. Riva ile hiç ilgilenmemiştir, şehir efsanesi demiştir. Hakikaten, 

Riva ile ben çok ilgilendim. Cem Kınay çok ilgilendi. Bu konuda araştırmalar yaptık. 

Simpaş’tan teklifler aldık, Dumankaya ile görüştük. Buranın Galatasaray konsepti ile, 

Galatasaray markası ile pazarlanması, değerlendirilmesi gerekir. Galatasaray oteli, 

Galatasaray futbolcularının antrenman yaptığı sahalar, Florya ile bunu entegre etmek 

gerekir. Bu Galatasaray için en önemli bir projedir. Ama bunun için proje lazım, laf değil. Riva 

ile ilgili hiçbir proje yoktur, söz konusu değildir. O bakımdan, yine verilen şeylerde hiçbir şey 

yoktur. Bu kadar kurumsal yapısı olmayan, altyapısı olmayan ve herhangi bir plan ve projesi 
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olmayan yerde bu yetkilerin verilmesi Galatasaray için son derece tehlikelidir ve sakıncalıdır. 

Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Yasaman’a teşekkür ediyoruz. Fikirlerini ifade etti. Sayın Turcan Bolayır, buyurun 

efendim. 

Turcan Bolayır 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Saygıdeğer Divan Üyeleri, 

Ağabeylerimiz, Büyüklerimiz, Kardeşlerimiz, 

Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Ben değişik konuşuyorum. Hocam gibi ticaret 

hukukundan filan da pek anlamıyorum. Benim anladığım şey şu. Arena Stadı’na gelen seyirci 

ne istiyor? Ben Sabri’yi tenkit ederim. Dursun Özbek kardeşime hürmetim sonsuz, ama bu 

benim özgürlüğüm. Özgürlük içinde, eğer zayıf fikirler varsa, zayıf hareketler varsa tenkit de 

vardır. Bu yapıcı olursa, konstrüktif olursa alkışlanması lazım.  

Sabri bizim evladımız. Ama Sabri’nin saha içinde kendini kaybettiği zamanlar oluyor. Futbolu 

bırakıyor, seyirci ile dalaşıyor, hakeme gidiyor, ne yaptın diyor. Yahu sen ne yapacaksın daha? 

Top taca çıkmış, bir daha vuruyorsun topa. Seni atmadı, şükret. Bir hoca olarak, Galatasaraylı 

bir kardeşiniz, camianın bir mensubu olarak, ben bunu tenkit ediyorum, söylüyorum. Kötü 

mü yapıyorum?  

Melo diye bir futbolcu var. İsmini vermeyecektim. Daha evvel söyledim, soyunma odasında 

kardeşini, arkadaşını öldürüyordu neredeyse. Ne ceza verdiniz buna dedim, hâlâ cevap yok. 

Arkası sıvazlandı, özür diledi numarası yapıyor. Bugün dayatmalarla geliyor Yönetim 

Kurulunun karşısına. Bundan hayır gelir mi Galatasaray’a? 9-10 bavulla gitti. Ben Cüneyt 

Tanman’ı çok eski tanırım. 20 sene evvelden tanıyorum. Yakın ilişkilerim olmuştur. Teyzesinin 

çocuğunu okuttum. Ağabeyinin çocuğunu okuttum, affedersiniz. Çok beyefendi bir insandır. 

Ama şimdi dayatmalarla geliyor Melo, 3 sene kontrat yapın diyor.  Çünkü yeni bir yol açıldı, 

bir takım 14 futbolcu ile kontrat yapabiliyor ve 8 tanesini, 9 tanesini oynatabiliyor. Onu 

biliyor. Şimdi çantada keklik değil işler, onun için dayatmada bulunuyor. Ya bu futbolcudan 

size hayır gelir mi? Efendim, halk seviyormuş. Bizde halk vurdulu, kırdılı filmleri de çok sever. 

Ama ağırbaşlı bir yazıyı okumaz. Maalesef ben bunu tenkit ediyorum. Takımımı sevdiğim için, 

Galatasaray’ı sevdiğim için tenkit ediyorum.  

Ne dedim ben Sabri için? 1.5 trilyonluk araba almış. Güzel, al, istersen Boing 737 uçak al, 

paran varsa. Ama Türkiye’nin standartlarından uzaklaşıyorsun yavrum. Bizim okula Hamza 

Hamzaoğlu geldi, çocuklarla dertleşti. Arif’le beraber, futbolcu Arif’le beraber geldiler. İlk 

transfer parasını almışlar. Külliyatlı bir parayı aynı zamanda. Ne dedi, biliyor musunuz? 

Zeytinburnu’na kadar trenle geldik, paramızı bankaya koyduk, dedi. Kötü bir şey mi bu? 

Alkışladım. Turcan Bolayır bunu tenkit etmiş. Ederim, ediyorum. Çünkü tenkit, özgürlüğün 

fenomeni içinde vardır, aksiyonu içinde vardır. Bunu yapamazsanız siz, o zaman su gibi 

akarsınız. Dere nereye gider? Buraya gider, orada kayalara çarpar, o tarafa gider. O bir 

şahsiyetsizliktir, kabul etmiyorum.  
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Diğer bir olay var. Biz şampiyon olduk, iftihar ediyoruz. Ama özverili bir eleştiri yaparsak, son 

3 maça göre. Bizim takım 8-10 maç evlere şenlik top oynadı. Orta saha yoktu, hiçbir şey 

yoktu. Hamza geldi, toparladı. Tamam. Muslera diye bir kalecimiz var, inanılmaz kurtarışlar 

yaptı. Öbür tarafın kalecisi 3 tane, 4 tane gol yedi. Sneijder uzaktan attı, şampiyonluk belirdi. 

Esas olarak bunları da tenkit ederim ben. Gazeteciler de aynı şeyleri söylüyor. Ben 

Galatasaray’dan uzaklaşıyor muyum bunu tenkit ettiğim zaman? Ne var bunda? Herkes 

gördü. Bir dakika. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Bolayır, şu anda biz Genel Kurul yetkisi ile ilgili görüşme yapıyoruz. Zatıaliniz öyle 

detaylara girdiniz ki...  

Turcan Bolayır  

Sayın Başkanım, herkes neler söyledi. Diğer konuşmacılar konu dışına çıktıkları zaman hiçbir 

şey yok, ben konuştuğum zaman beni kesiyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu mevzuyu... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yok efendim, hepsi konuyla ilgili. Buyurun. 

Turcan Bolayır 

Geçiyorum bu mevzuyu. Senelerdir aynı şeylerle karşılaşıyorum, ama benim inadımı 

kıramazsınız. Yazıklar olsun. İsterseniz tutanaklardan çıkarın sözlerimi. 50 sene hocalık 

yaptım, alışkanlıklarım var. Kusura bakmayın. Devam ediyorum.  

Gelelim transfere. Transfer ediliyor ama esas yerlere. Adamı olan yerlere transfer edilmez. 

Şimdi Burak küsecek! Bu Alman futbolcu geldi. Onun yerinde oynarsa, o nereye kayacak? 

İlyas diye bir çocuk var, o kızağa mı girecek? Şimdi bakın, bunları söylüyorum ya, biz biraz top 

oynadık zamanında, bunları biliyoruz. Bakın göreceksiniz, bunlardan iki tanesi, as takımda 

oynaması gelen futbolcu kesilecek.  

Kesiyorum. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray Televizyonu diye bir televizyonumuz 

var, Digitürk’e bağlı. Biz kendi televizyonumuzu niye kuramıyoruz? Sayın Dursun Özbek 

kardeşim çok idealist. Çok güzel şeyler söylüyor, yapıcı şeyler söylüyor, ama biz kendi 

televizyonumuzu kursak, bu reklamlardan filan kendimiz para kazanmaya başlasak daha mı 

kötü? Bu reklamlara kaçta kaç alıyoruz biz acaba? Bunları hiç hesapladınız mı? Direk olarak 

bizim kendi televizyonumuz olsa, bu paralar bizim kasamıza girmez mi? Bu rantabl bir olay 

yaratmaz mı?  

Ben daha fazla konuşurum. İsterseniz saatlerce, Hayri Kozak kardeşim gibi konuşurum, ama 

sizin başınızı fazla ağrıtmak istemiyorum. Ama konuştuğum zaman da biraz iz bırakırım gibi 

geliyor bana. Bu vesileyle sözlerime son verirken, Ramazan Bayramı yaklaşıyor, hepinizin 

bayramlarını saygılarımla, sevgilerimle, büyüklerin ellerinden öperek, sevgilerimle 

kutluyorum. Hayırlı tatiller diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı arz 

ediyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Efendim, biz de teşekkür ediyoruz, açıklamalarınız için. Sayın Ergun Öztürk, yetki konusu ile 

ilgili söz alıyorsunuz, değil mi efendim? Genel Kurul yetkisi ile ilgili mi? 

Ergun Öztürk 

Kısaca efendim. Ben diğerleri gibi fazla konuşmayı sevmiyorum.  

Sevgili Galatasaray’ımızın Sayın Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Divan Kurulu Başkan 

ve Üyeleri, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim,  

Sayın Başkanımı dinledim. Sayın Başkanımın tesislerimizle ilgili projelerini a’dan z’ye kalben 

onaylıyorum. Ancak bu yetkinin içinden, sadece bir satış kelimesinin çıkarılmasını arz ve talep 

ediyorum. Galatasaray’a taşınmaz kazandıran, başta Rahmetli Ali Uras ağabeyim, Saygıdeğer 

Selahattin Beyazıt ağabeylerim olmak üzere, hepsine de buradan şükranlarımı sunuyorum. 

Bir gün sanıyorum bu şükranımı Sayın Başkanıma da sunmak istiyorum ve sunacağım da. 

Hayri Kozak ağabeyim, -burada mı, bilemiyorum- kira kontratı, 5 yıllık süre bitiyor, diyor. Bu 5 

yıllık kira kontratı süresinin sonucunda, eğer elimizde bir tahliye taahhütnamesi var ise, o 

zaman kiracıyı dışarı atarsınız. Yok ise, hadi bakalım, senin 5 yıl süren bitti, git diyemezsiniz. 

Bunun yasal yolları vardır. Bunu da arz etmek istiyorum.  

Haziran ayındaki toplantıya il dışında bulunduğum için katılamadım. Öncelikle bu çifte 

şampiyonluğu bize kazandıran başta teknik heyete, özellikle Abdurrahim Albayrak 

kardeşimize, Ali Dürüst kardeşimize, aşçısından malzemecisine ve namüsait trafik şartlarına 

rağmen tribünlerde yerini alan, takımını ateşleyen vefakar seyircilerimizi de alınlarından 

öpüyorum.  

Sayın Sevgili Galatasaraylılar,  

Haziran ayındaki Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde, sayın yöneticilerimin tercihlerini 

üzüntüyle karşılıyorum. Kulübümüzün üyesi, daha önce başkanlık yapan, başkanlığı esnasında 

kulübümüzün haksızlığa uğramasını engelleyen, fikstür kura çekiminde adilane davranışı tesis 

eden, ilk defa onun zamanında sevgili Galatasaray’ımıza ikinci yarıda Kadıköy’de oynama 

fırsatını elde ettiren, -ondan sonra bütün derbilerin ilk yarıları her ne hikmetse hep 

Kadıköy’de oynanıyor- bize bunları kazandıran adam gibi adam, Sayın Haluk Ulusoy var iken, 

Galatasaray’ımızın başarısızlığı için ne gerekiyorsa yapan, play-off sistemini getiren, 9 

puanımızı elimizden alan, neredeyse anamızın ak sütü gibi helal olan şampiyonluğumuza 

engel olan, şampiyonluk kupalarında tribünlerimize gelme zahmetini göstermeyen bir 

zatımuhteremi destekleyip oy vermemizi üzüntü ve esefle karşılıyorum. Bunun nedenini 

öğrenmek de herhâlde benim doğal hakkımdır.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Önümüzdeki Ramazan Bayramınızı kutluyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ne 

mutlu Galatasaraylı doğabilene! 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz efendim. Son konuşmacı, Sayın Serhat Özalemdar. Vazgeçtiği için 

kendisine teşekkür ediyoruz. Başkan, bir saniye. Sayın Nedret Yayla. Eşref mi geliyor?  
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Nedret Yayla 

Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Üyeleri, Değerli Galatasaray Divanı Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben çok tanıdığınız bir arkadaşınız değilim, çünkü İstanbul 

dışında, Bursa’da oturuyorum. Dolayısıyla, çok fazla katılma şansım olmuyor. Ama bugünkü 

toplantının önemine binaen, gelmek ihtiyacını hissettim. Değerli zamanınızı da almamak için, 

değerli büyüklerimin, ağabeylerimin, kardeşlerimin verdiği konuşmalara da çok fazla, tekrar 

tekrar değinmek istemiyorum. Ama müsaadenizle, birkaç konuyu dikkatinize sunmak 

istedim.  

Sayın Başkanımızı dinledik. Çok güzel, uzun bir konuşma yaptılar. Çok iyi hazırlanmışlar. Ama 

dinlerken benim içim karardı. Neden derseniz, çünkü Sayın Başkanımız konuşmasının % 

90’ında Galatasaray’ın kendinden önce ne kadar kötü yönetildiğini anlattı aslında. Ben de 

aynen katılıyorum, gerçekten çok büyük hatalar yapılmış. Ama ne önceki Başkanımız Ünal 

Aysal, ne Adnan Polat, ne de diğerlerinin bu hataları bilerek yaptığını zannetmiyorum. Hepsi 

Galatasaray aşkıyla yaşayan, Galatasaray’ı seven insanlar. Bütün bunların nedeni, plan ve 

projesizlik. Yani başarılı olmak için sadece iyi niyet yetmiyor.  

Müsaade ederseniz, biraz daha geçmişi hatırlatayım ben size. Sayın Başkanım, Riva’da 

Galatasaray’ın 10 milyon lirasının nasıl toprağa gömüldüğünü anlattı. Hatırlarsanız, Sayın 

Faruk Süren, 10 milyon lira değil, 12 milyon doları Ali Sami Yen Stadı’nın projesi ile toprağa 

gömdü. Neden gömdü? Güzel bir fikri vardı. Monaco’daki stattan esinlenmiş, işte bir proje 

ısmarladı, 12 milyon dolar verdi. Ve o proje çöp oldu. Neden? Çünkü yeteri kadar inceleme, 

fizibilite yapılmamış. Keza, bir zamanlar bir AIG belası sarılmıştı başımıza. O zaman da ben, 

bir Genel Kurulda Sayın Faruk Süren’e, niçin AIG’ye veriyorsunuz demiştim. O dönemde, 

hatırlarsanız, Doğan Medya Holding, AIG’nin verdiğinden 500 bin dolar fazla veriyordu 

Galatasaray’a. AIG ne verirse 500 bin dolar fazla veriyordu. Sayın Faruk Süren, ben stratejik 

bir ortak buldum, Doğan Holding’i Galatasaray’ın başına bela mı edeceğim, dedi. Stratejik 

ortaktan kurtulana kadar neler çektiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla, sadece iyi niyet, 

sadece zihinlerde oluşan birtakım fikirler, projelerin yeterli olmasını sağlamıyor. Tam tersine, 

Galatasaray’ı çok ciddi sıkıntılara sokuyor.  

Bu nedenden dolayı, Sayın Hayri Kozak ağabeyimizin önerisine katılıyorum. Lütfen bu 

Cumartesi günü yapacağımız kongre bir bilgilendirme kongresi olsun. Belki şu an için zaman 

geç, bunun iptal edilmesi için. Bir bilgilendirme kongresi olsun. Ama biz Eylül ayında, ciddi 

projelere ve fizibilitelere dayanan bir yapı ile yeniden bir Genel Kurul toplayalım. Hepimiz 

geliriz, uzakta olanlar da geliriz ve bu kararı daha somut verilerle, daha ciddi olarak alırız diye 

düşünüyorum.  

Bu fikirlerimi görüşlerinize sunarak, hepinizin yaklaşmakta olan bayramını kutluyor, 

saygılarımı sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Nedret Yayla’ya teşekkür ediyoruz.  

Sayın Yönetim Kurulu, cevabi söz almak istiyor musunuz efendim? İcat çıkarma, otur. Biz de 

yani, sabrımızı taşırma.  
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek 

Çok Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Bugün toplantıya katılan konuşmacıları dinledim. Bütün arkadaşlarım da dikkatle takip 

ettiler. İçinde çok faydalanacağımız çok haklı eleştiriler ve çok da önümüzü açacak fikirler 

olduğunu gördük. Ben bütün konuşmacılara gerek bizim sunduğumuz projelerle ilgili, gerekse 

kulübün genel duruşu ile ilgili yaptıkları tenkitler için teşekkür ediyorum. Bu tenkitlerin bizim 

için yapıcı mahiyette olduğunu düşünüyor ve bu tenkitlerden azami derecede fayda 

üretmeye çalışacağımızı kendilerine bildirmek istiyorum. Bu maksatla, katılımınız için çok 

teşekkür ediyorum. Ayrıca, 11 Temmuzdaki Genel Kurula mutlaka katılmanızı rica ediyorum. 

Hepinizin önümüzdeki Ramazan Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana teşekkür ediyoruz. 3 saat 5 dakika sürdü toplantımız. Hepinizin 

Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. 9 Eylülde bu salonda görüşmek üzere, saygılar.  

 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

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

     Sekreter          Sekreter 

 


