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Kulüp Divanı Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 08 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Şubat 2012 Divan Kurulu olağan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, 

cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve 

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat eden 3161 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Suat Nemli, 3950 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Muzaffer İliriş, 4788 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Hüseyin Ağaoğlu, 5935 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Güven Bulad, 5012 

sicil numaralı kulüp üyemiz Zübeyde Alioğlu, 8624 sicil numaralı kulüp üyemiz Nuri Kamil 

Otay ve aramızdan aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet 

ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.)  

Efendim, şimdi bugünkü gündemimizi okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Gögen Altınbaşak  

Değerli Üyeler,  

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda birinci olan yüzme şubemize Divan Başarı 

Beratı verilmesi, 

4. Yıllık Olağan  Genel Kurula sunulacak olan 2011 yılı Divan Kurulu çalışmaları hakkında özet 

bilgi sunulması,  

5. Güncel olaylar ve dilekler.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Gündemi kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Basın mensubu değerli arkadaşlarım, lütfen köşeye doğru toparlanalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Size arz etmek istediğim 3 konu var. Sırasıyla takdim edeceğim. Yalnız, cep telefonlarınızı ya 

sessiz konuma alınız, ya kapatınız.  

Birinci konu, kulübümüzün tüzüğü ile ilgilidir. Sayın Başkan Ünal Aysal ile görüştüm. Bilindiği 

gibi, Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu, grup şirketleri tanımı 

altında kulüp ve bağlı ortaklılarının tüm malî tablo ve bilançolarını  Genel Kurulun denetim ve 

onayına sunma imkânı getirmektedir. Ayrıca, halka açık şirketlerde yönetim ve denetçi 

seçimine yeni kıstaslar getirmekte, bu şirketlerin azınlık hisse oranları ile ilgili önemli 

hükümleri devreye sokmaktadır. Buna ilaveten, 2010 yılında onaylanan tüzüğümüzün bazı 

maddeleri arasındaki uyumsuzluk uygulama esnasında tespit edilmiş olup, düzeltilmesinin 

uygun olacağı görüşülmüştür. Bu sebeple, gerekli ön çalışmaları yapmak ve tüzük değişiklik 

taslağı hazırlamak üzere, tüzüğümüzün 99/4 ve Divan İç Tüzüğünün 31. maddesi uyarınca, 

Tüzük Komisyonunun teşkil edilmesi için Divan yönetimine yetki vermeniz lazımdır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu okumuş olduğum yetkinin Divan yönetimine verilmesini kabul edenler? Etmeyenler? 2 

kişi. Evet, 2 karşı oya karşılık, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Güveninize teşekkür ederiz. Kulüp tüzüğü 1954, 1970, 1980 ve 2010 yılında yapılan önemli 

tüzük değişiklikleri sırasında aynen muhafaza edilmiş, tüzükler yasal değişiklikleri karşılayacak 

ve günün şartlarına uyacak şekilde geliştirilerek değiştirilmiştir. Tüzüğümüzün sistematiği 

detaylı tüzük yazımına dayanır. Kısa tüzük yazalım, belli konuları yönetmeliklerle belirleyelim 

önerisi belli aralıklarla dile getirilse de, tüzük komisyonları bu hususu görüşmüş, tartışmış ve 

Yönetim Kurulu kararı veya Olağan Genel Kurul kararıyla salt çoğunlukla kolayca, bazen de 

keyfî olarak değiştirilebilecek olan yönetmeliklerle yönetim şeklini uygun bulmamış ve 

reddetmiştir. 
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Kulübümüz 107 yıllık geçmişi, kültürlü, iyi eğitimli ve muhafazakar üye yapısı ile tüzüğün 

sistematiği ile oynanmasını benimsememiş, uygun bulmamıştır. Köklü tüzük değişikliklerinde 

görev alan Tüzük Komisyonu üyelerini daima camianın takdir ettiği, güvendiği, kulübe 

hizmetleriyle tanınan üyelerden seçmiştir. Bu üyelerin hazırladığı taslaklar evvela tüm Divan 

üyelerine tetkik için gönderilmiş, gelen itiraz ve değişiklikler değerlendirilmiş ve olağanüstü 

Divan toplantısında görüşülüp, tartışılıp son şekline getirilerek Yönetim Kuruluna teslim 

edilmiştir. Yönetim Kurulu da taslakla mutabık ise, tüzüğün 166. maddesinde öngörüldüğü 

şekilde, taslağı tüm üyelere ulaştırdıktan sonra kaydı açık üye sayısının % 10’unun katılımıyla 

açılabilecek bir Olağanüstü Tüzük Değişiklik  Genel Kurulunda taslağı görüşmeye açar ve 2/3 

nitelikli çoğunluk kabulü ile tüzük değişebilir.  

Görüldüğü gibi, tüzük değişikliği zor ve zahmetlidir. Dolayısıyla,  Genel Kurul üyeleri, Divan 

Kurulu üyeleri, başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin tam mutabakatı (konsensüsü) ile 

yapılabilmektedir. Bu sistematik, tüzüğün keyfî ve gereksiz şekilde, olur olmaz zamanlarda 

değiştirilmesini önlemek için düşünülmüş ve tüzüğe bağlayıcı maddeler konulmuştur. 

Konsensüs sağlanmadan getirilen tüzük değişiklik önerileri  Genel Kurulda hep reddedilmiştir.  

Tüzük değişikliği, tüzüğümüzün 99/4 (Divan Kurulunun görevleri), 24/2 (Genel Kurulun görev 

ve yetkileri) ve 166. maddesi (tüzük kongresinin şekil ve şartlarını düzenleyen madde) 

uyarınca yapılacak bir işlemdir. Bilvesile tüm üyelerimizin dikkatine sunarım. 

Size arz etmek istediğim ikinci konu, Divan Kurulu çalışmalarının yer, gün, saat ve çalışma 

şekli hakkında farklı düşünce ve talepler üyelerimizce dile getirilmiştir. Bu sebeple, Divan 

üyelerinin fikirlerini, taleplerini öğrenmek üzere bir anket düzenlenerek elektronik posta 

veya kurye ile bütün üyelerimize ulaştırılmıştır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu ulaştırma için kullanılan adresler, kulüpteki adreslerdir. Eğer değerli üyemizin elektronik 

posta adresi değiştiyse, evinin adresi değiştiyse, bana gelmedi diye şikâyet etme hakkı 

yoktur. Lütfen değişenler varsa, zamanında Sicil Kuruluna bildirsin. Hâlen 360 değerli 

üyemizin anket cevabı bize ulaşmıştır. Nihai neticeleri değerlendirmenize sunabilmek için, 

anket cevaplarının Divan sekreteryasına en geç 2012 yılı Şubat ayının sonuna kadar 

ulaştırılmasını önemle rica ederim. Bu ayın sonu.  

Son konu ise, yıllık aidatların yatırılması ile ilgilidir. Divan Kurulu davet yazısında ifade edildiği 

gibi, tüzüğümüzün 23. maddesi uyarınca, 2012 Şubat ayı son günü akşamına kadar aidatlarını 

yatıran üyeler Genel Kurullara, her türlü seçimlere katılabileceklerdir. 11 Nisan 2012 
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tarihinde yapılan Divan seçimi de bu paragrafa dahildir. Önemle dikkatinize sunuyorum. 

Sosyal tesislerimiz olan Kalamış Tesisleri, Galatasaray Adası, Hasnun Galip Sokak ve Türk 

Telekom Arena Stadı’nda sicil bölümünde bizzat, arzu ederseniz 267 07 63 numaralı Divan 

sekreteryası telefonuna kredi kartı numarası bildirerek veya telefon havalesiyle aidatınızı 

ödeyebilirsiniz. Bilgilerinize sunarım efendim.  

Şimdi gündemimize geçiyoruz. Efendim, gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Hatırlayacaksınız, geçen ayki toplantımız Divan 

Kuruluna yeni kabul edilen 218 üyemizin berat töreniydi. İdarî bir celseydi. Bu celsenin 

tutanağı 9 sayfa olarak düzenlendi. Sizlerin bilgisine sunuluyor. Hazırlanmış olan toplantı 

tutanaklarını bu şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Edilmiştir. Teşekkür ederim.  

İkinci maddemiz, Divan  Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Galatasaray Spor Kulübü Dayanışma ve Yardımlaşma Sandığı 

6 Mart 1993’te kurulup 19 yılını dolduran kulübümüz Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı, 

2011 yılı içinde hastalanan 32 üyesine sağlık yardım fonundan, 15 üyesine sosyal yardım 

fonundan yardımda bulunmuş ve kaybettiğimiz 8 üyemize, aileleriyle mutabık kalarak, sosyal 

yardım fonu gereğince, vefat ilanı ve cenaze masrafları olarak toplam 35.448 TL ödenmiştir. 

Ayrıca, hastalanan veya ameliyat olup da yardım alamayan 19 üyemiz ziyaret edilmiştir. 2012 

yılında hastalık ve ameliyatlar için, sağlık fonuna 60 bin TL, sosyal yardım fonuna 15 bin TL 

ayrılmış olup, hastalık ve ameliyatla da üyeye 2.500 TL, vefat hâlinde ihtiyaca göre 1.000, 

1.500 TL veya gazete ilanı ücreti ödemekteyiz. 2012 yılı bütçe tasarısı toplam 197.500 TL 

olarak öngörülmüştür. Kuruluşumuzdan bu yana, 19 yılda sağlık fonundan 555 üyemize 

yardım yapılmış, yine aynı süre içinde, 120 üyemizin vefat ilanı verilmiştir.  

Diğer taraftan, bütün ödemeler günü gününe yapıldığından, hiçbir kişi veya kuruluşa borç 

bulunmamaktadır. 2011 yılı bütçesi yıl sonu itibarıyla 101.369 TL gelir fazlasıyla kapanmış 

olup, sandığın hepsi bankalarda olmak üzere 1 milyon 240 bin 120 TL aktifi bulunmaktadır. 

Her yıl biraz daha büyüyen, yardımlarını artıran sandığımızın üye sayısı, 2010-2011 yıllarında 

257 yeni üyenin katılımıyla, 854’den 1.111’e ulaşmıştır. Bu dönemde, kaydı kapalı 181 

üyemiz aktif hâle getirilmiştir.  
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Sandığın bütün işleri sandık Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Büronun devamlı açık 

tutulması, üyelere cevap verilmesi, aidat toplanması ve büro hizmetleri için bir sekreter 

alınmıştır. Hayatta hiçbir şeyin kalıcı olmadığı bir gerçektir. İhtiyacı olan veya olmayan bütün 

üyelerimizin kulüp içinde dayanışmayı sağlamak için sandığa üye olmalarını öneririz. Gelecek 

yıllarda hedefimiz 2 bin üye, 2 milyon TL banka vadeli mevduat tutarı ve yıllık 300 bin TL 

gelire ulaşmaktır.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biliyorsunuz, Yardım Sandığı’mız kulüp bünyesinde olan bir organizasyonumuz. Bugün 

toplantı girişinde, Yönetim Kurulu Başkanı, eski voleybolcumuz, milli voleybolcumuz Oral 

Yılmaz ağabey bana müracaat ederek, bağışlarda bulunan bir değerli üyemize bir teşekkür 

plaketi vermek istediğini ifade etmiştir. O uygulamayı lütfen yerine getiriniz efendim.  

Oral Yılmaz 

Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı’nın Başkanıyım.  

Sayın Divan, Sayın Başkan ve Yönetim, Sayın Üyelerimiz,  

Aramızda bulunan sayın ağabeyimiz Fuat Diriker, uzun senelerden beri yapılmayan bir bağış 

yaptı. Yeni olduğundan dolayı, özellikle sizlerin huzurunda gündeme getirmek istedim ve 

kendisine bir plaket takdim etmek istiyorum. Bu mevzuda, Sayın Başkanımız da aynı zamanda 

yönetimimizin başkanıdır, Sayın Ünal Beyi rica ediyorum. Kendisine takdim yapacağız. Fuat 

Diriker ağabeyimizi rica ediyorum. Teşekkür ederiz, sevgi ve saygılarımızla efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim. Biz de teşekkür ederiz Sayın Fuat Diriker’e. Buyurun, devam edelim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği 

Divan Kurulu Başkanlığına,  

Yönetim Kurulumuzun 31.1.2012 tarih ve 5 sayılı toplantısında Tüzük Komitesinin Sayın Prof. 

Celal Erkut’un başkanlığında, aşağıdaki isimlerden oluşmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize 

arz ederiz. 

Saygılarımızla.  
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Selçuk İren 

Genel Sekreter 

 

1- Prof. Dr. Hamdi Yasaman 

2- Murat Develioğlu 

3- Sedat Doğan 

4- Ural Aküzüm 

5- Refik Arkan  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tüzük düzenlenmesiyle ilgili biraz önce açıklama verdim. Tüzüğün düzenlenmesi görevi Divan 

Kuruluna verilmiştir. 99/4 maddesi, Divan Kuruluna gereken tüzük değişiklikleri veya yeni 

tüzük yapmak için görev vermiştir. Bu itibarla, biraz önce sizlerden aldığım yetkiyle, Tüzük 

Komisyonunu tabii ki teşkil edeceğim. Ancak bahsettiğim kriterleri de unutmayacağım. Yani 

şöyle söyleyeyim size. 1980 yılında yapılan tüzük değişikliğindeki komisyon üyelerini kısaca 

hatırlatayım size.  

Suphi Batur: Senatör, Senato eski İkinci Başkanı, Kulüp Başkanı.  

Ulvi Yenal: Kulüp Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Genel Müdür.  

Selahattin Beyazıt: Görevden yeni ayrılmış olan, yani 1980’de yeni ayrılmış olan Kulüp 

Başkanı.  

Prof. Edip Çelik, Kemâl Onar, Emin Erer gibi kulübümüzün çeşitli kademelerinde yıllarca en 

üst seviyede görev yapmış insanlar bu komisyonlarda yer almıştır. Tabii ki Yönetim Kurulunun 

önerilerini dikkate alarak ele alacağız komisyonu. Ancak kriterlerimizi de unutmayalım. 

Onların yanına da kulübün kıdemlileri, gereken arkadaşlarımızı monte edeceğiz. Onun için, 

müşterek bir komite olacak Sayın Hocam. Veyahut geniş bir komite. Hocam, müsaade edin, 

ben onu değerlendiririm. Sağ olun. Gayet tabii. Hocam, onun için yetki alıyoruz zatıalinizden. 

Sağ olun.  
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Efendim, 3. maddemiz, 3. Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda birinci olan yüzme 

şubemize Divan Başarı Beratı verilmesi. Bu arkadaşlarımızı çağırmadan, bu konuyla ilgili bir 

yazı var, onu okutacağım. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Yüzme şubemiz, Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuzun bütün branşlarda şampiyon olma ve 

uluslararası başarı hedefi doğrultusunda kadrosunu önemli isimlerle güçlendirerek 2011 yılı 

Aralık ayında yapılan Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katıldı. Yüzücülerimiz geçen 

senede kırılabilen bir rekora karşılık, bu şampiyonada 23 Türkiye rekoru kırdı. Açık yaş 

sıralamasında, geçen kış kaybedilen şampiyonluğu tekrar kazanırken, gençler ve büyüklerde 

12 kategorinin 9’unda Türkiye şampiyonu oldu. Böylece 2000 yılından beri ilk kez bu başarı 

tekrarlanmış oldu. Yüzme takımımız adına, verdikleri desteklerden dolayı Sayın Başkanımız 

Ünal Aysal’a, Yönetim Kurulu üyelerimize, yüzme şubesini Yönetim Kurulunda temsil eden 

Sayın Semih Haznedaroğlu’na, Su Sporları İcra Komitesine, bilhassa maddî ve manevî 

desteğini esirgemeyen Sayın Ergun Gürsoy’a teşekkür ederiz. Yılmaz Özüak.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu okunan rapor hakikaten şu bakımdan önemli. Maalesef 2007 yılından beri, rakiplerimiz 

devşirme sporcularla, çeşitli başka işlemlerle bize sıkıntı verecek şekilde arkadaşlarımızın, 

genç sporcularımızın emeklerini heba etmişlerdir. Son final gecesi bana haber vermişlerdi, 

ben de katıldım. Hakikaten dört dörtlük bir netice aldı bu değerli kardeşlerimiz. Biraz sonra 

size tek tek tanıtacağız, davet edeceğiz. Onun için, bu şampiyona hepimiz için önemli bir 

başarıdır. Bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tabii ki Başkana, Yönetim Kuruluna, İcra 

Kuruluna ayrıca teşekkür borçluyuz. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

2011 Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Galatasaray Yüzme Şubesi antrenör kadrosu. 

Başkanımız Sayın İrfan Aktar’ı bröveleri vermek üzere davet ediyoruz. Ali Özüak, Yüzme 

Şubesi Kaptanı ve Antrenörü. Dejan Pejinovic, Baş Antrenör. Hakan Kiper, Genç Takım 

Antrenörü. Memduha Denizer, Yıldız Takım Antrenörü. Sezer Algül, Yıldız Takım ve Altyapı 

Antrenörü. Fatih Kurt, Altyapı ve Yaş Grupları Yardımcı Antrenörü.  
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Sayın İrfan Aktar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Başkanımız Sayın Ünal Aysal’ı bröveleri 

vermek üzere davet ediyoruz.  

Galatasaray Yüzme Şubesi, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, sporcu başarıları. Tutku 

Gündoğdu, Büyük Bayan, 2 birincilik, 1 Türkiye rekoru. Cansu Buket Tokat, Büyük Bayan, 1 

birincilik. Dilara Seraslan, Büyük Bayan, 1 birincilik. Ayşe Dora Kutlutan, Büyük Bayan, 1 

birincilik. Elif Nur Naz, Genç Bayan, 1 birincilik, 3 Türkiye rekoru. Hande Zeynep Kıvanç, Yıldız 

Bayan, 4 birincilik, 2 Türkiye rekoru. Selin Biçer, Yıldız Bayan, 4 birincilik, 1 Türkiye rekoru. 

Güven Duvan, Büyük Erkek, 5 birincilik. Doğa Çelik, Büyük Erkek, 2 birincilik. Hasan Emre 

Musluoğlu, Büyük Erkek, 2 birincilik. Nezir Kasap, Genç Erkek, 4 birincilik. Kaan Türker Ayar, 

Genç Erkek, 1 birincilik, 1 Türkiye rekoru.  

Başkanımız Sayın Ünal Aysal’a teşekkür ediyoruz. Sayın Semih Haznedaroğlu’nu bröveleri 

vermek için rica ediyoruz.  

Y.Ateş Gösterişlioğlu, Genç Erkek, 1 Türkiye rekoru. Mustafa Kubilay Atay, Genç Erkek, 1 

Türkiye rekoru. Samet Alkan, 14 Yaş Erkek, 6 birincilik, 6 Türkiye rekoru. Kaan Özcan, 14 Yaş 

Erkek, 5 birincilik, 5 Türkiye rekoru. Mehmet Aksel Aytaç, 14 Yaş Erkek, 3 birincilik, 3 Türkiye 

rekoru. Utku Giden, 14 Yaş Erkek, 2 birincilik, 2 Türkiye rekoru. Asude Kopuz, Yıldız Bayan, 2 

birincilik. Alara Okay, Yıldız Bayan, 1 birincilik. Cemre Su Doğruöz, Yıldız Bayan, 1 birincilik. 

Deniz Palalar, Yıldız Erkek, 5 birincilik. Hüseyin Çelen, Yıldız Erkek, 2 birincilik. Bora Özarslan, 

Yıldız Erkek, 1 birincilik. Ali Caner Aygün, Yıldız Erkek, 1 birincilik. Ahmet Yılmaz, 13 Yaş Erkek, 

4 birincilik. Efe Yenigün, 13 Yaş Erkek, 3 birincilik. Metehan Erdem ve son olarak Almira 

Tanrıkulu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Toplu resim çektirmek ister misiniz Semih Bey? 

Başkanla beraber alalım isterseniz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Aslında yüzme takımının tamamı 90’ın üzerinde üyesi olan bir askerler grubu. Yani hepsinin 

bu başarılarda payı var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yöneticilerine teşekkür ediyoruz, 

antrenörlerine teşekkür ediyoruz.  

Efendim, gündemimizin 4. maddesi, Yıllık Olağan  Genel Kurula sunulacak olan 2011 yılı Divan 

Kurulu çalışmaları hakkında özet bilgi sunulması.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Divan Kurulu 2011 yılında 11 toplantı yapmıştır. Tüzüğümüzün yeni hükümlerine göre, Divan 

Kurulu üyelik kıdemi 25 yıla indirilmiştir. Tüzüğümüz ayrıca kulübümüz ve bağlı ortaklıklarına 

ait malî tabloların konsolide yani müşterek hesapta birleştirilmiş şekilde olarak 

düzenlenmesini ve yılda iki defa uluslararası bağımsız denetim firması kontrolünden 

geçirilerek kulüp denetçileri tarafından Divan Kuruluna sunulmasını öngörmüştür. Bu suretle, 

kulüp ve bağlı ortaklıklara ait toplam borç, muaccel borç, banka borcu vs. gibi önemli, temel 

veriler denetimden geçmiş şekilde Divan üyelerine ulaşabilmektedir.  

Divan Kurulu 2011 yılı Ocak ayı toplantısı, yeni tüzük maddesi uyarınca Divan üyesi olan 796 

üyenin kurula kabulü ve Divan beratının sunulmasına ayrılmıştır. Daha sonraki dönemdeki 

Divan Kurulunda, 15 Ocak 2011 tarihinde Türk Telekom Arena Stadı’nın açılışındaki 

beklenmeyen talihsiz olaylar geniş şekilde görüşülmüştür. Tüzük gereği, tesise behemehâl Ali 

Sami Yen Spor Kompleksi isminin verilmesi üyelerce ısrarlı şekilde talep edilmiştir. 2010 

yılında başlayan Yönetim Kurulundaki huzursuzluk, Şubat, Mart 2011 aylarında iyice açığa 

çıkmış, 2 üyenin istifası ve 3 üyenin Yönetim Kurulu kararlarına itiraz eder durumda olması 

yönetim çalışmalarını iyice zorlaştırmıştır. Divan Kurulunda, Başkan Adnan Polat’a, Yönetim 

Kurulunu yenilemesi ve güçlendirmesi için seçim tavsiye edilmiş, Olağan Malî  Genel Kurul 

raporunda bulunan malî tablolardaki zorlukların ancak güçlü bir yönetimle aşılabileceği 

üyelerce defalarca ifade edilmiştir. 17 Mart tarihindeki Yıllık Olağan Malî  Genel Kuruldaki 

idarî ibrasızlık maalesef sıkıntılı, ihtilaflı bir süreç başlatmış ve 14 Mayıs 2011 tarihindeki 

olağanüstü seçim kararı alınmasıyla sonuçlanmıştır. Tüzüğümüz, seçimlerin bağımsız, tarafsız 

bir ortamda gelişmesini sağlamak üzere, seçim hazırlıklarının büyük bölümünü Divan 

yönetimine bırakmıştır. 14 Mayıs 2011 seçimleri öncesinde, idarî işlemlerin pek çoğu, yani 

adaylık, müracaat listelerinin kabulü, seçim, oy pusulası, renk tespiti, oy pusulalarının 

bastırılması ve benzeri seçim işlemleri tarafsız kurul olarak Divan yönetimince 

düzenlenmiştir.  

Görüldüğü gibi, 2011 yılı kulübümüz için zor bir yıl olmuştur. Divan Kurulu bu sıkıntılı 

dönemde, Galatasarayın meselelerinin özgürce görüşülmesi, tartışılması için gerekli 

platformu sağlamış, kulübün kıdemli üyeleri uyarı ve tavsiyelerini Divan kürsüsünden kulüp 

yönetimine sunmuşlardır. 14 Mayıs 2011 tarihinde seçime katılan 3 değerli başkan adayı, 

önümüzdeki 3 yıl için kulüple ilgili projelerini Divan Kurulunda üyelere anlatmışlar, Yönetim 

Kurulu üyelerini de tanıtmışlardır. 14 Mayıs 2011 seçimlerinden sonra, yeni Başkan Ünal 

Aysal ilk 100 günlük projelerini Divan Kurulunda üyelere sunmuş ve yaptığı malî tespitler 
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uyarınca, 9 Temmuz 2011 tarihinde bir Olağanüstü  Genel Kurul düzenleyerek borcun 

yeniden yapılandırması için belli yetkileri talep edeceğini Haziran ayındaki Divan Kurulu 

toplantısında üyelere bildirmiştir.  

2011 yılı içinde, Divan Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak, yönetimde belli konularda ihtisas 

bilgileri sunmak için iki komisyon kurulmuştur. Ayrıca, çalışması devam eden bir komisyon 

mevcuttur. Bu eski komisyon 2010 yılı Kasım ayında alınan yetki ile kurulan kulübümüzün 10 

yıllık Stratejik Planlama Komisyonudur. Bu komisyonda Sayın Dr. Avukat Levent Bıçakçı, Mete 

İkiz, Ömer Tanrıöver ve Doruk Acar görev yapmaktadır. Yeni yönetim, bu komisyona 

profesyonel destek vermek üzere, spor kulüplerinin planlanması, yeniden yapılandırılması, 

organizasyon şemasının yeniden düzenlenmesi hizmetleriyle tanınan Deloitte Touche 

firmasıyla anlaşma yapmıştır. Bu firmanın 16 haftalık çalışması yukarıda zikredilen komisyon 

vasıtasıyla, kulüp özel bilgileri ile desteklenerek, nihai 10 yıllık stratejik plan ve organizasyon 

şeması son şekline getirilecektir.  

Diğer bir komisyon da Sayın Prof. Oğuz İmregün, Prof. Duygun Yarsuvat, Prof. Köksal 

Bayraktar’ın katıldığı Hukuk Komisyonudur. Bu komisyon idarî yönden ibra edilmeyen 

Yönetim Kurulu üyelerinin 14 Mayıs 2011 seçimine katılma hususunu görüşmüş ve bu 

üyelerin seçime katılmalarında bir sakınca görmediğini seçim aday listelerini kabul eden 

Divan yönetimine bildirmiştir.  

Diğer bir komisyon ise Riva arazisi ile ilgili alınmış olan inşaat tekliflerinin değerlendirilmesi 

çalışmaları için kurulmuştur. Sayın Doğan Hasol, Özkan Olcay, Yavuz Zeytinoğlu, Hayrettin 

Kozak, Emre Aykar, Ümit Özdemir ve İrfan Aktar’ın katıldığı ihtisas komisyonu alınmış 

teklifleri değerlendirmiş ve konuyla ilgili önerilerini bir raporla Yönetim Kuruluna sunmuştur. 

2011 yılı Divan Kurulu çalışmaları esnasında, Kulüp Başkanı Ünal Aysal iki detaylı sunum 

yaparak üyeleri kulübün malî tabloları, borç yapısı, hisse satışı, banka borçları, muaccel 

borçlar gibi malî, teknik konularda aydınlatmıştır. Ayrıca Riva projesindeki çalışmalar, stat 

inşaat eksikleri, Kalamış Tesisleri inşaatı, stat bünyesinde planlanan Galatasaray Spor Müzesi 

projesi, stat bilet pazarlama işlemleri, Galatasaray mağazacılık işlerinin reorganizasyonu, Türk 

Telekom Arena’da büyük Galatasaray ürünleri mağazası inşaatı, Medikal Park sponsorluk 

anlaşması ve nihayet futbol, basketbol, voleybol branşlarındaki transfer işlemleri ve 

maliyetleri hakkında projeksiyon destekli, detaylı sunum yaparak üyeleri bilgilendirmiş, 

bilahare üyelerin suallerini cevaplandırmıştır.  
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Ayrıca 2 ayrı toplantıda, devam eden şike soruşturması ile ilgili kulübümüzün tutumu, 

federasyon ve Kulüpler Birliği nezdinde yapılan girişimler üyelere direk Başkan tarafından 

anlatılmıştır. Spor gazete ve televizyon kanallarının çoğalması, her gün haber üretme gayreti 

maalesef kulübümüzü yıpratacak pek çok gerçek dışı, taraflı, kötü niyetli yayına 

rastlanmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, Başkan ve başkan yardımcılarının konuların 

doğrusunu, arka planını üyelere birinci elden anlatmaları özel önem taşımaktadır. Ayrıca bu 

suretle, kulübümüzle ilgili doğru haberler spor kamuoyuna Divan kürsüsünden ulaşmaktadır.  

2011 yılı içinde Türkiye ve dünya şampiyonu olan 11 ayrı branş ve takım sporcuları, 

antrenörleri, yöneticileri Divan Kuruluna davet edilmiş, başarıları için teşekkür edilerek Divan 

Başarı Beratı ile ödüllendirilmişlerdir.  

Divan Kurulunda yapılan tüm görüşmeler ses kayıt sistemiyle kelime kelime kayıt altına 

alındığı için yapılan beyanlar bağlayıcı niteliktedir ve kulüp belgesi hâline gelmektedir. Divan 

Kurulunun 2011 yılında yaptığı 11 toplantının zabıtları 381 sayfa olarak düzenlenmiştir. Divan 

sekreterliğinde ciltli olarak hazır tutulmaktadır. Sonuç olarak, size sunulan 2011 yılı Divan 

Kurulu çalışmalarının kısa özetidir. Aynı konular daha detaylı şekilde,  Genel Kurul üyelerini 

bilgilendirmek üzere yıllık Divan Kurulu raporuna dahil edilecektir.  

Görüldüğü gibi, kulübümüze ait konular çok çeşitli, kısmen girift işlemlerdir. Galatasaray 

Kulübü’nün boyutları bu konulara bilgi, beceri ve ciddiyetle yaklaşılma mecburiyetini 

göstermektedir. Divan Kurulu üyeleri gerek 3 aylık malî, idarî, sportif raporlar, gerekse 

Başkan ve ilgili yöneticilerin direk açıklamaları ile bu dev kurumun işlemleri hakkında yeterli 

bilgi alma imkânına sahip olmaktalar. 31 Mart 2012 tarihinde ikinci toplantısı yapılacak olan 

Yıllık Olağan  Genel Kurul toplantısına kulübümüzün yegâne, bağımsız, tarafsız, özerk kurulu 

olan Divan Kurulunun ve kulübümüzün kıdemli üyeleri olan sizlerin katılımınız ve 

katkılarınızın faydalı olacağını ümit ederim.  Genel Kurulun kulübümüze hayırlı olmasını, yeni 

imkân ve ufuklar açmasını temenni ederim efendim.  

Efendim, bu raporun daha gelişmiş şekli yıllık rapor olarak tabii tüm Galatasaray Kulübü 

üyelerinin bilgisine ve kullanımına sunulacaktır, basılı olarak.  

Şimdi gündemimizin 5. maddesine geçiyorum, güncel olaylar ve dilekler. Bu maddede söz 

almak isteyen değerli üyeler lütfen işaret buyursunlar. Sami Çölgeçen. Bir dakika efendim. Dr. 

Ahmet Özdoğan, Murat Ece, Türker Aslan, Ayhan Özmızrak, Faruk Gürbüzer. Başka söz almak 

isteyen var mı, değerli üyeler? Yok. 9 üyemiz söz almak için müracaat etmiş vaziyette. Sayın 

Kemâl Onar, söz istiyorsanız, kıdeminiz dolayısıyla ilk söz sizindir. Peki efendim.  
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Değerli konuşmacılar, lütfen konuşma sürenizi toplam süremize ayarlayacak şekilde uygun 

kullanmanızı önemle rica ediyorum. Sayın Vakur Dağdeviren, buyurun efendim.  

Vakur Dağdeviren 

Kulüp Divanı Başkanlığı, Kıymetli Yönetim Kurulu Başkanım, Galatasaray Kulübü Başkanım, 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Çok Kıymetli Divan Üyeleri, Ağabeylerim, Kardeşlerim, 

Hanımefendiler,  

Bugün burada çok güzel bir şey yaşadık. Sporcularımızı gördük ve sporcularımızın başarısını 

hep birlikte alkışladık. Bunun arkasında büyük bir çalışma var. Bu kardeşlerimiz sabah saat 

05.00’te havuzda yüzmeye başlamaktadırlar. Bunların çalışması sabah 05.00’ten gece 23.00’e 

kadar devam etmektedir, çünkü daha önceden 6 kulvarı Beden Terbiyesine verildiğinden 

dolayı havuzumuz maalesef yeterli değildir. Bu sebepten, Kalamış’taki havuzumuz bir an 

evvel bitirilmeli, yetiştirilmelidir. Bu kardeşlerim rüyalarında şimdiden orada yüzüyorlar. 

Buna ihtiyacımız var, çünkü bildiğiniz gibi, Başkanımız bizden ulusal değil, uluslararası başarı 

istiyor ve şubelerimiz bunun için çalışıyorlar.  

Burada herkese teşekkür ettik, sayın antrenörümüz, hocamız, ağabeyimiz... Ben daha gerilere 

gittim; Galatasaray Adası’ndaki Suphi Batur, Selahattin Beyazıt Başkanımız... O zamanlarda 

da biz aynı şeyleri yaşıyorduk. Bunun mutluluğu çok büyüktür. O günlerde hocamız, şimdi 

yine büyük şampiyonluklara götüren, rekorlara götüren Yılmaz Özüak’tı. Bu çocuklar yakında 

olimpiyatlarda yüzeceklerdir, buna inanın. Ben burada bir defa daha sizler adına, hepimiz 

adına Yılmaz Özüak Hocama teşekkür etmemizi istiyorum.  

Bu başarının mimarları arasında, Semih Haznedaroğlu ağabeyimizin çabasını kenara 

koyamayız. Ona da teşekkür ediyorum. Aramızda mı, bilemiyorum. Bir de Ergun Gürsoy 

ağabeyimiz var. Madden, manen, her gün havuzda neredeyse. Ondan daha ne isteyebiliriz 

diye düşündüm. Oğlu burada. Eğer kendisi yoksa, iletmesini istiyorum. Ne olur, yüzmeye 

başlasın. Bir madalya da ondan istiyoruz. Yüzmede olduğu gibi, futbolda olduğu gibi, her 

branşta başımız dik, taraftarımızla beraber sokaklardayız. Yine Başkanımızın dediği gibi, 

ulusal değil, uluslararası başarılar için yoldayız. Ne mutlu bize! Çok mutlu oluyoruz.  

Bu futbol kaosuna geleceğim. Bu futbol kaosunda da, külübümün, Başkanımın duruşuna ben 

ve arkadaşlarım teşekkür ediyoruz. Ve bunun kuvvetle, buradan ifadesini rica ediyoruz. 

Kulübümüzün arkasında olduğumuzu ifade etmemiz gerekli. Kulübümüzün Kulüpler 
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Birliği’ndeki duruşunu, Sayın Adnan Öztürk’ün oradaki davranışlarını hep beraber 

destekleyelim. Biz büyüğüz, biz Galatasaray’ız. Sağ olun, var olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Vakur Dağdeviren’e sitayişkâr sözleri için biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Sami 

Çölgeçen, buyurun efendim. 

Sami Çölgeçen 

Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Değerli Üyeler,  

Evvela saygılarımı sunarım. Benim konuşmam bir 5-6 dakikayı biraz geçecek, ama ilginizi 

çekeceğini ümit ediyorum. 60’lı, 70’li senelerde, bugün Swissotel’in olduğu yerde, Taşlık 

Tenis Kulübü diye bilinen, fakat aslında İstanbul Tenis Kulübü olan bir lokal vardı. Bu lokal o 

zamanlar resmî olarak olmasa bile, gayriresmî âdeta bir Galatasaray Kulübü gibi idi. Baktığım 

zaman, salonda da o zamanki o kulübe üye olmuş çok kişiyi görüyorum. Hatta İdare 

Heyetinde dahi var. Galatasaray Adası bizde iken, Ada’dan çıkılır, hep beraber Taşlık’taki o 

kulübe gidilir, orası da bir lokal olarak devam ederdi. Orası, biliyorsunuz, ranta kurban gitti, 

yıkıldı. Uzatmayacağım, İstanbul Tenis Kulübü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden bir 

arsa tahsisi alarak İstinye’de yeni bir lokal kurdu. Bu lokalde, biri tribünlü, ikisi kapalı olmak 

üzere 6 tane tenis kortu, bir yüzme havuzu, yarı olimpikten biraz daha küçük olmakla 

beraber, profesyonel aletlerle donanmış çok yönlü bir spor salonu, sosyal tesisleri, lokantası, 

60, 70 arabalık otoparkı ile bir tesis kuruldu ve gidiyordu. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 

İstanbul Tenis Kulübü ile ihtilafa düştü, davalar açıldı. Kulüp bazı vecibelerini yerine 

getirmediğinden dolayı bu davaları kaybetti ve yaklaşık bundan 3 hafta evvel, Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü bu tesise el koyup kapısına da tabelasını astı. Tabelasını astı ama ne 

yapacağını bilmiyor, çünkü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tenis kulübü işletmez, 

işletemez. Böyle bir işlevi de yok. Memurlarının böyle bir şeyi de yok. Yani mesai saatleri bile 

uymuyor. Hâliyle, bu kulübü devretmek durumunda. Derhal hevesliler ortaya çıktı. Fakat 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün durumu bunu ancak bir spor kulübüne ve spora 

katkıda bulunacak bir kulübe devretmek şeklinde ortaya çıktı. Hâl böyle olunca, şimdi bu 

kulüp, bu tesisler bir gümüş tepsi içinde, benim görüşüme göre, bizi bekliyor. Biz bugün gidip 

bu tesise talip olursak, çok büyük bir ihtimalle alabiliriz ve oraya Galatasaray’ın bayrağını 

dikeriz. Bir taşla üç kuş vururuz. Birinci kuş, senelerden beri özlemini duyduğumuz, bir üyeler 
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lokaline sahip olmamamız meselesidir, ki kökünden hallolur. Bütün üyelerin bir araya gelip 

bahçesinde olsun, içerisinde olsun, havuzunda olsun oturacağı bir lokal sahibi oluruz. 

Aslantepe’ye de çok uzak değildir. İkincisi, oradaki havuz küçükler için bir yüzme okulu 

açılacak niteliktedir. Avrupa yakasında Galatasaray Adası’ndan sonra bir yüzme okulumuz 

olmamıştır. Üçüncü kuş da, hakikaten Galatasaray’a layık bir spor branşı olan teniste de 

Galatasaray’a bir katkı sağlayıp bu branşı kurmasına sebep olabilecektir.  

Hemen akla, peki bu bize neye mal olacak suali hâliyle akla gelir. Şu anda orada tenis 

oynayan ve tenis oynamak için senede 850 lira civarında para veren 300 tane, ki kısmi azami 

Galatasaray üyesi vardır. Bir kere, böyle bir para orada hazırdır, bu imkân onlara sağlandığı 

takdirde. Bunun üzerine Galatasaray adında yüzme okulundan gelecek imkânları da koyarsak, 

üyelerin oraya getireceği katkıları da koyarsak, netice itibarıyla, belki çok iyimserim ama 

Galatasaray’a pek öyle önemli değil, çok cüzi bir yük bile getirmeyebilir.  

Hepinizden ricam, başka kulüpler ortaya çıkmadan, bu tesisi Galatasaray’a mal edelim, 

bunun takipçisi olalım. Benim maruzatım bundan ibaret efendim. Çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, biz de Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuyu dile getirdi. 

Sayın Başkanımız ve tüm Yönetim Kurulumuz burada. Eğer ilgi duyarlarsa, tabii detayına 

inerler. Kulübümüz için hayırlı olabilecek bir şey ise gerekli girişimleri de yaparlar. Efendim, 

şimdi sırada Sayın Prof. Dr. Ahmet Özdoğan var. 

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanım ve Başkanlık Divanı, Değerli Galatasaraylı Divan Büyüklerim, 

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler 

ve Basın Emekçileri,  

Efendim, ben konuşmamı ikiye ayırmak istiyorum. Bir tanesi, bizim dış dünyamız, bir tanesi 

de iç dünyamız. Dış dünyamız şöyle. Özellikle son zamanlarda çok popüler olan 1993 yılına bir 

bakalım. Beşiktaş Kulübü 22. haftada Ankaragücü ile oynamış ve 6-0 kazanmış. Ankaragücü 

24. haftada, küme düşmeye oynayan Karşıyaka’dan kendi sahasında  5 tane gol yemiş. 30. 

haftada da Galatasaray Ankaragücü’nü 8-0 yenmiş. Peki, Galatasaray o sezon Beşiktaş’ı kendi 

sahasında 3-1 yenmiş. Galatasaray o sezon Ankaragücü’ne toplam 11 gol atmış. Beşiktaş da 

10 gol atmış. Tarihe baktığınız zaman, Galatasaray’a da tek gol dahi yetiyor. Peki, aynı 
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Beşiktaş 21. haftada da Konyaspor’u 7-0 yenmiş. Sayın Başkanları Kulüpler Birliği 

toplantısında bize bunu hatırlatıyor.  

Ben Galatasaray Divan Kurulu üyesi olarak, mazimle hep gurur duydum. O kişileri 1934 yılına 

bir götüreyim. İlk maç 0-0 bitmiş. İkinci maç, Beşiktaş Galatasaray’ı 3-1 yenmiş. İki tane 

penaltı olmuş ve İstanbul o zamanki Şilt Kupası’nı Beşiktaş kazanmış. Peki, bilin bakalım, 

maçın hakemi kimmiş? 1946 ve 1950 yıllarında Galatasaray Kulüp Başkanlığımızı yapan Sayın 

Suphi Batur. Hakem olan Suphi Batur iki tane penaltı veriyor ve Beşiktaş şampiyon oluyor. 

Ben onun için her zaman kendi mazimle gurur duyuyorum. Gelelim televizyon televizyon 

gezen ve Galatasaray’a kamuoyunda suçlar isnat etmeye çalışan diğer yöneticilere. Yönetici 

konuşmaz. Yönetici yorumcu değildir. Yönetim icra sanatıdır. Elinizde ne bilginiz, ne belgeniz 

varsa gereğini yapın. Yapamıyorsanız bırakın gidin veya susun. İşte Türk devletinin savcıları, 

işte Türk adaleti. İşte Türkiye Futbol Federasyonu, işte Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu. 

Peki, bunlara güvenmiyorsanız, 2007’de yaptığınız gibi UEFA’ya gidin efendim. Benim dış 

dünyayla ilgili söyleyeceklerim bunlar.  

Şimdi gelelim iç dünyamıza. İlk önce, Değerli Başkanım, Yönetim Kurulu Başkanım Ünal Aysal 

Beyefendinin malî meselelerle ilgili sözleriyle başlamak istiyorum. Sayın Başkanım Divan 

Kurulu toplantısında diyor ki, “Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, önemli ekonomik 

varlık ve imkânlara sahibiz. Ancak bu kriz yönetiminde, daha çok bir aile babası titizliğinde 

korumalı ve bazı imkânı zamanında görüp cesaretle değerlendirmeliyiz. Yaşadığımız sorunlar, 

varlıksız olmamızdan değil, varlıklarımızı ve fırsatları iyi yönetemememizden kaynaklanıyor.” 

diyor. Ve diyor ki, “Bizim 150 milyon TL bir açığımız var. Biz 26 milyon lira yıllık kredi 

ödememek için, başka bir enstrüman yapacağız.” diyor. “Para koymamız lazım. Biz bunu 

tercih etmiyoruz. Başka bir enstrümanla bunu yapacağız ve bu Galatasaray için iyi olacak.” 

diyor.  

Şimdi hep birlikte ona bakacağız. Efendim, sizlerden çok özür diliyorum. Ben bir barkovizyon 

gösterisi yapmak istiyordum, ama Divan Başkanı uygun görmedi. Saygıyla karşılarım. Onun 

üzerine, ben de kartonvizyon yaptım. Bazı şeyleri sizin görmeniz lazım, çünkü görmeden, 

sadece anlatarak olmuyor. Size bazı şeyleri kartonvizyonla anlatmaya çalışacağım.  

Efendim, ilk olarak gördüğünüz şey, Yönetim Kurulu % 85’le hisse senedini alıyor. Sayın 

Başkanım OIağanüstü Genel Kurulda bir yetki alıyor ve yetkiyle diyor ki, “Ben % 11’ini 

satacağım.” Ondan sonra farklı oluyor. O ikinci kare onu gösteriyor. Diğer geri kalan kareler 

de şunu gösteriyor ki, Galatasaray’ın iki kere hisse satışı yapılmıştır. Sonuçta, % 55’e % 45. 
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Yani bizim elimizde % 55 hissemiz kalmıştır. Bunu bir ev olarak düşünün. Siz bir evi % 83’le 

alıyorsunuz, % 55’e getiriyorsunuz. Peki, bizim bir varlık kaybımız oldu mu? Efendim, burada 

da varlık kaybımızı göreceksiniz. Şimdi şöyle düşünelim. Biz evimizi olağanüstü kongrede 

aldığımızda, 947 milyon lira bu evimiz. Bunun 790 milyon lirası bizim. Peki, dünyada kriz 

patladı ve İMKB düştü. Peki, ne kadar düştü, ne kadar dünya krizinden etkilendik? % 14. O 

zaman evimizin fiyatı 677 milyon lira oldu. Peki, Galatasaray’ın şu anda bu hisse senedi 

satışından varlık kaybı ne olmuştur, biliyor musunuz? 231 milyon lira. Yani eğer Riva’yı 250 

milyon dolara satarsak, Riva’nın yarısı kadar biz hisse senedinden varlık kaybettik.  

Şimdi size bir başka şey daha göstermek isterim. Hisse senedi satışları öyle zamanlarda yapılır 

ki... Bunu şöyle düşünün. Sizin bir eviniz var. Evinizi badana boya yapmadan, mutfağını 

yapmadan, banyosunu yapmadan satışa çıkartıyormuşsunuz gibi düşünün. Galatasaray hisse 

senetleri daima en düşük anlarda satılıyor olmuştur. Peki, başka bir şey göstereceğim size. Bu 

çok daha ilginç. 3 Temmuzda Türkiye'de çok farklı olaylar olmaya başladı. Bu farklı olaylarda 

rakibimiz olan kulüpler bu olaylarla ilişkilendirilirken, biz bu olayların içinde değildik. Şimdi 

kendiniz oturun düşünün. Acaba şu gördüğünüz tablodaki hisse senedinin hangisinin bizim 

kulübün olduğunu düşünürsünüz? Ben size söyleyeyim, kırmızı olan bizim kulüp. Ama 

rakiplerimiz, ki 3 Temmuzda olanlar, bu İMKB endeksini gösteriyor. 3 Temmuzda 

olanlardansonra, bizim hisse senetlerimiz çok daha fazla düşmüş.  

Şimdi ben bir başka şey daha getireceğim önünüze. Efendim yabancı para cinsinde ödemeler 

ve kura karşı koruma yapılmamıştır. 6 aylık süreçte, yanlış duymuyorsunuz, 34 milyon lira 

kurdan kaybedilmiştir. Şirketin 6 aylık zararı 49 milyon liradır. Geçmiş yıldaki zararımız 8 

milyondu. Şimdi 49 milyon liralık zarar da, kur zararımız da var. Yani faaliyet zararımızı 15 

milyon olarak düşünün. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Arda’nın satışı da bu işin içindedir. 

Yani Sayın Murat Ece ağabeyim, onun için, benim için en önemli şey burada konuşmak filan 

değil, Galatasaray’ın sürdürülebilirliği önemlidir. Bizim çok daha iyi noktalara gitmemiz için 

ekonomik gücümüzün çok iyi olması lazım. Bu sürdürülebilirlik çok önemlidir. Olmazsa 

olmazdır. Bütün canlılar için, bundan sonraki toplumlar için de önemli olan hadise 

sürdürülebilirliktir. Sportif A.Ş., uluslararası muhasebe standartları ve yeni Türk Ticaret 

Kanunu’na göre öz kaynaklarını kaybetmiştir. Öz kaynaklar şu anda eksi 264 milyon liradır. 12 

ayda eksi 300 milyon lira olacaktır ve çok çok enteresan bir şey var. Galatasaray bu öz kaynak 

için çok acil, sadece öz kaynağı için, % 55’i için 165 milyon lira bulacaktır.  
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Bir de benim anlayamadığım bir şey var. Bilemiyorum, onun için soruyorum. % 55’i artık 

bizim olan bir kurumun tüm riskleri için, bu SPK bülteninde var efendim, üçüncü kişilere 

ödeme aczine düşmeyeceğimize dair Galatasaray garanti vermektedir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Dr. bir saniye müsaade eder misiniz?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Burada konuştuğumuz konuların bir bölümü bizim halka açık şirketimiz olan Sportif A.Ş. ile 

ilgilidir. Biliriz ki, halka açık şirketlerde, hisse sahibi olan insanların zarardide olmaması için 

yapılacak beyanların dikkatli olması gerekir. Aksi hâlde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ciddi 

cezaları vardır. Onun için, Sayın Prof. Ahmet Özdoğan’dan ve diğer üyelerimizden de özellikle 

rica ediyorum, kulübümüzü haleldar edebilecek beyanlardan lütfen uzak duralım. Buyurunuz 

efendim, devam ediniz. 

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan  

Efendim, aldığım bütün bu belgeler SPK’nın bültenlerinde vardır. Onun için, yeni bir şey 

sunmuyorum. Ayrıca, Hukuk Kurulundan geçmiştir efendim bunlar. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, ben genel olarak söylüyorum, zatıalinizle ilgili değil. 

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

Tamam efendim. Şimdi Değerli Başkanımın konuşmasından yine bir bölüm okumak isterim. 

Benim bu günlere gelmemde, yetişmemde bazı insanların çok büyük emeği var. Bunlardan 

bir tanesi, değerli ağabeyim Kemâl Onar Beyefendidir. Özellikle kulüpte, tasarruf çok önem 

arz eder onun için. Değerli Başkanım da konuşmasında diyor ki, “Muhakkak ki tasarruf 

yapmamız lazım. Zaten başka türlü önümüzü açamayız. Sadece para kazanarak bu iş olmaz.” 

diyor. Çok doğru bir laf söylüyor. Ama giderler bölümüne bakıyoruz, geçen sene ile bu sene 

arasında şöyle bir fark görüyoruz. Geçen seneki müsabaka, kamp ve deplasman giderleri 1 

milyon lira, bu sene 8 milyon lira. Danışmanlık ve komisyonluk ücretleri geçen sene 955, bu 

sene 3.487. 

Şimdi efendim, bir başka konuya gelelim. Çok özür diliyorum, ben tıp profesörüyüm. Ama 

bazı şeyleri de âdeta halk diliyle sizlere arz etmeye çalıştım. Şimdi futbol maliyetine bir 

bakalım diyorum. Futbol maliyetinde, 4 tane oyuncumuzun bize maliyeti 100 milyon lira. 4 
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tane oyuncumuzun, 3.5’la 4 sene arasında bu oluyor. Söyleyeyim ben oyuncularımızı da. 

Albert Riera, Emmanuel Eboue, Felipe Melo ve Sercan Yıldırım’ın maliyeti. Şimdi bunların 

içinden, yine Hayri Kozak ağabeyimin zaman zaman özellikle vurgulamak istediği zaman aldığı 

örnekler gibi, ben de iki tane örnek aldım. Bir tanesi Felipe Melo efendim. Felipe Melo’nun 

bize bir yıllık maliyeti 13 milyon lira. Bir başka şey söyleyeceğim size. Çok ilginç gelecek bu 

size, bana çok ilginç geldi. Biliyorsunuz, ben de Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. İlk defa ben 

böyle bir şey gördüm. Albert Riera yaşlandıkça daha fazla para alıyor. Yani Albert Riera 

2011’de 2 milyon 700 bin avro alırken, 2014’te 3 milyon avro alıyor efendim. Bunun 

olabilmesi için çok önemli bir şey lazım. Ne lazım? Ben bundan 3,5-4 ay önce galiba, değerli 

Divanda altyapılarla ilgili konuştum. Ve dedim ki, altyapılara değer vermemiz lazım. Peki, 

Galatasaray altyapılarına bir bakalım. Nasıl bakacağız? Milli takımlar düzeyinde bakacağız. 

Şimdi size çok daha değişik bir şey gösteriyorum. Milli takımlar düzeyinde, Galatasaray ve 

diğer kulüplerin altyapıda olan oyuncuları, bizim U18, U17, U16, U15 milli takımları 

düzeyindeki oyuncumuzun adedi, yanlış duymuyorsunuz, 3. Peki, Fenerbahçe’nin kaç 

diyelim? 12. Beşiktaş’ın kaç diyelim? 7. Peki, biz çok fazla para şey yapmıyoruz, para 

sorunumuz var. Bir örnek vereceğim. Bucaspor’un kaç? 11. Niye böyle oldu diyeceksiniz. 

Diyeceksiniz ki, kardeşim, sen eleştiriyorsun ama insaflı eleştir. Yani daha yeni geldiler, bir 

sene oldu. Çok haklısınız orada, hakikaten bir sene oldu. Şimdi size çok ilginç bir resim 

göstereceğim. Bu resim asla ve asla konuşma için çekilmiş veya herhangi bir niyetle çekilmiş 

bir resim değildir. Bu resim Galatasaray minik takımının, Florya, 2012 Ocak ayında parkta 

soyunan futbolcuları gösteren resimdir.  

Sayın Fatih Terim, maç sonrası değerli basın mensuplarına bu transferleri nereden 

çıkartıyorsunuz diye Aralık ayı boyunca sordu. Ne zaman bu transfer haberleri başladı diye 

düşünürseniz, devre arası yapılacak transferlerle ilgili, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, 

Galatasaray’ın Değerli Başkanı, Ünal Aysal Bey, Lig TV’nin Futbol Gündemi programında, 

25.10.2011 tarihinde, Bahri Havadır’la yaptığı söyleşide bakın ne diyor. “İngiltere’de oynayan 

bir futbolcu, belki de iri yapılı, beyaz tenli, güçlü diyebilirim.” diyor. Şimdi Sayın Fatih Terim 

bu transfer haberlerini nereden çıkartıyorsunuz diye sorduğu zaman cevabı belli.  

Son olarak da size şunu arz etmek isterim. Yönetim Kurulunun içinde bazı farklı görüşler, 

ayrılıklar var mı lafının karşılığını size arz ediyorum efendim. Ocak 2012, Aydın Üniversitesi 

paneli. Değerli Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Öztürk Bey, kendisinin Ali Dürüst ve Fatih 

Terim’le aralarının iyi olmadığı şeklinde çıkan haberlere bakın ne diyor? “Haberlerde yönetim 
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krizi duymaktan bıktım. Öyle bir psikolojiye sokuyorlar ki insanı, sanki kavgacı bir insanmışım 

gibi beni lanse ediyorlar. Tam tersi, uzlaşmacı biriyim. Bir gün Ali Dürüst’ün, bir gün Fatih 

Terim’in koluna girip gezmem gerekiyor sanırım. Yönetim içinde kriz filan yok. Ama bunları 

medya uydurmuyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunlar Yönetim Kurulunun içinden 

servis ediliyor. İçimizde böyle olmasını isteyen insanlar var ki medyaya servis ediyorlar.” 

diyor. Değerli Başkanıma basın mensupları soruyor, “Bu demokrasi.” diyor. Bense sözün 

bittiği yer diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Prof. Özdoğan’ın eleştirilerini dinledik. Kendisine teşekkür ederiz. Sayın Özdoğan 

bana müracaat ederek barkovizyonla bir sunum yapmak istediğini belirtti. Barkovizyonla 

sunum talebi şimdiye kadar 5-6 tane oldu, hepsi de reddedildi. Zira burada ancak  Genel 

Kurulun verdiği yetki ile kulübün her türlü işlerini temsil, ilzam görevi sahibi olan Yönetim 

Kuruluna sağlıyoruz. Aksi hâlde, burası sinema salonuna döner. Onun için, bunun kişisel bir 

konu değil, idarî bir konu olduğunu Sayın Profesöre söyledim. Sayın Murat Ece, buyurun 

efendim. 

Murat Ece 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,  

Ben ilk önce şu barkovizyondan girmek istiyorum konuya. “Sadece Yönetim Kuruluna tanındı 

bu hak.” diyor. Bence yerinde bir düşünce değil, ben bu düşünceye katılmıyorum. Her 

toplantıda, burada bir sürü rakamlardan bahsediliyor. Bu rakamlardan bahsedilirken, buraya 

bir tane barkovizyon konur, isteyen üyeler bunu kullanır, isteyen üyeler kullanmaz. Olayı 

genişletmeye, 1.700 kişinin emrine sunarız filan falan diye yaymaya hiç lüzum yok bence. 

Barkovizyon dediğiniz hadisenin maliyeti çok düşük bir rakamdır herhâlde diye tahmin 

ediyorum. Bizim bütçemiz içindedir.  

Bunu burada kapattıktan sonra, bir konuya değinmek istiyorum. Vereceğim rakamların hepsi 

SPK raporlarından. Biliyorsunuz, ben yıllardır buraya çıktığımda hep aynı şeyi söylüyorum. Bir 

tane planımızın olması lazım. Her yönetim de -bunu amiyane deyimiyle söyleyeceğim, 

insanların anlaması için- sallıyor. Bugüne kadar hiçbir yönetim bunu sunmadı. Bundan önceki 

toplantıda, iki toplantı öncesinde sordum, hazır dendi. Görüştüm, hiç kimse beni geri 

çağırmadı. Kulüpteki yöneticilerle görüştüm ben bu konuyu, hiç kimse beni çağırmadı. Şimdi 



20 
 

bununla ilgili olarak bir şey söyleyeceğim. Bundan önceki yönetim, devamlı gelecekteki 

gelirleri yiyordu. Ben burada bundan bahsederken, o yönetimi tutan ağabeylerimiz veyahut 

da kardeşlerimiz devamlı aleyhte konuşuyorum diye bana kızıyorlardı. Ben her zaman aynı 

şeyi söylüyorum. Hangi yönetim buraya gelirse gelsin, aynı şeyi söylüyorum. Bu yönetim için 

de aynı şeyi söylüyorum. Bundan önceki yönetim bir tool bulmuştu, yani bir alet bulmuştu. 

Gelecekteki gelirleri bugüne çekip yiyerek çarkı döndürüyordu. Şu anda bu yönetim de yeni 

bir tool buldu, yeni bir alet buldu, hisse senetlerinin satılması ve oradan gelen gelirlerin 

yenmesi. Bakın benim söylediklerim hiçbir şekilde, çok komplike bir şey değil. Ben çok basit 

bir şey söylüyorum. Bir atasözüyle tamamlamak isterim bu söylediğimi. Ayağını yorganına 

göre uzat. Ben bundan bahsediyorum. Burada benim anlattıklarım, herhangi bir ekonomi 

dâhisinin filan söyleyeceği çok komplike şey değil. Gelirlerin, harcamaların eşit olması lazım 

ve bununla ilgili bir tane planının olması lazım. Ben bu planı göremiyorum.  

Efendim, şirketler ayrı, SPK var, SPK’dan dolayı bunları sunamayız gibi bir özür de kabul 

etmiyorum, çünkü SPK’ya açık şirketler her istediklerini yayınlayabilir. Ondan sonra da gelinir, 

burada bu yayınlanabilir. Şimdi bununla ilgili olarak bir şey söyleyeceğim ben size. En son 

malî tablolarda, Kasım sonu itibarıyla 264 milyon eksi öz kaynak. Ben bunu yıllardır 

söylüyorum, plan yapmazsanız bunu kapatmanıza imkân yok. Kapatamazsınız. Raporun 15. 

sayfasında bir izahat var. Ben o izahatın teknik olarak doğru olduğunu sanmıyorum. O da şu. 

Birtakım gelirlerden bahsediliyor. Yani bir projeksiyon yapılmış, 2030’a kadar olan gelirler 

bugüne indirilmiş. Bir kere, ben meslek hayatımda, 20 senelik filan bir projeksiyon ne 

gördüm, ne yaptım. Yapılabilir mi? Yapılır. Bundan 30 sene sonrasını nasıl görürsünüz 

veyahut 20 sene sonrasını, 2030’u nasıl görürsünüz, onu bilemiyorum.  

Bir de başka bir husus var. % 12’den indirgendi diyor. 2030’da 100 lira diye gelecek bir hadise 

% 12’den indirgenirse bugün 13 lira eder. Dolayısıyla, pek şey değil. Hadi diyelim, bütün 

bunların hepsinin kontratı var, filan. Bilmiyorum içeriğini de, başka bir konu var ortada. 

Tamam, bu gelirlerin toplamı 516. Burada reklam geliri var, şu geliri var, bu geliri var. Peki, 

hiç giderimiz olmayacak mı bizim? Bu raporda bu nakit akışının net nakit akışı olduğundan 

bahsedilmiyor. Dolayısıyla, teknik olarak bir problem var burada. Sadece gelirlerinizden 

bahsediyorsunuz, giderlerinizin ne olduğu ve dolayısıyla net nakit akışının ne olduğundan 

bahsedilmiyor. Ben raporda ne yazıyorsa onu söylüyorum. Raporda yok böyle bir belirti. Farz 

edelim, bunlar net nakit akımı, yani gelirler eksi giderler. Enteresan gelir bana, çünkü bu iş bu 

kadar basitse, bugüne kadar niye yapılmadı? Yani artı 516’ya geçebiliyorsak 2030’a kadar 



21 
 

olan gelirlerde, neden bugüne kadar yapılmadı? Veyahut da neden bunların gelirler eksi nakit 

olduğu, çünkü öyle olursa, şu kadar gelirimiz olacak, şu kadar da giderimiz olacak, 

indirgenmiş olarak, bunun da neti budur diye sunulması lazım. Teknik olarak, raporda böyle 

bir sunum yok.  

Diyeceğim, ben kısa kesiyorum, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Biliyorum, çoğunuz 

sıkılıyorsunuz benim söylediğimden. Ama ben her seferinde aynı şeyi söyleyeceğim. Bir tane 

planımızın, programımızın olması lazım. Ve bu plan, programın da bilinçli bir şekilde 

hazırlanmış olması lazım. Yani bu işi yapan profesyonel kuruluşlar var. Onlardan projeksiyon 

raporları alınabilir. Bunlar, daha önce de söylediğim gibi, hiçbir zaman için bir kere yaptım, 

tamam denecek hadiseler değil. Bu her sene update edilir. Değişen şartlara göre update 

edilir. Sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Murat Ece’ye teşekkür ediyoruz. Söz sırası Gökhan, soyadınızı 

almamışız. 

Fikret Gökhan Göynümer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Galatasaray Başkanı, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Son zamanlarda yaşanan futboldaki kabus, hepimiz için malum, 8 aydır adeta bir kabus 

yaşanıyor. Hatta büyük Atatürk’ün dediği gibi, bazı kişiler gaflet ve delalet içinde, futbola da 

ihanet içindeler ve bu kişiler bazı kimseleri de değerli yöneticileri de bazı üst düzey bazı 

kulüplerin yöneticilerini de maalesef ele geçirmiş durumda, hatta Divan Kurulu başkanları 

bile, Galatasarayın legal, transfer zamanında, kanuni ayda yapıldıkları transferlerine bile laf 

söylemekte. Ama Galatasaray’ımız burada gerçekten etik durdu ve dediği bir söz vardı. Bu 

söz de şuydu. Biz kimsenin hapse girmesini istemiyoruz. Hapise girenler için herhangi bir 

yumuşatma olsa, burada varız, ama 58. maddenin hiçbir zaman değişmesini istemiyoruz ve 

biz sporun garantörüyüz. Fakat son zamanlarda benim bu konuda bir şüphem oldu. Sayın 

Adnan Öztürk çıktı ve “Biz UEFA’dan garanti istiyoruz.” dedi. Yani “Galatasaray şampiyon 

olursa ve bu kupalara katılırsa, Galatasaray oynayacak mı? Oynatırsanız bazı yumuşamalar 

gösterebiliriz” anlamına gelen bir ifadeydi. Galatasaray sadece kendi kulübüne, kendi 

camiasına değil, bütün camiaya, bütün futbol dünyasına önder olan bir kulüptür. Orada hakkı 

yenen kulüplerin, bazı sebeplerden küme düşen kulüplerin de garantisinde bulunması 

gereken bir kulüptür. Tıpkı Sayın Ali Koç’un değerli Gürsoy’lara söylediği gibi. 
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Türker Aslan 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. Bugün ilk konuşmacı değerli kardeşim Dağdeviren 

konuya bir nebze değindi. Türk futbolu ne yazık ki, 3 Temmuz 2011’den beri çok büyük bir 

sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntı giderilemedi ve giderileceği de yok ne yazık ki. Bu konuda çeşitli 

ortamlarda düşüncelerimizi ifade etmeye çalıştık. Hukukun uygulanması gerektiğini, spor 

hukukunun uygulanması gerektiğini, ceza hukukunun ayrı olduğunu defalarca ifade ettik. 

Ama ne yazık ki, şu anda Kulüpler Birliği geniş bir görüş birliği içinde ve biz ne yazık ki, azınlık 

durumundayız orada. Bir olayı uzağa doğru yayma, uzatma ve de küme düşmenin tamamen 

ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma içindeler. Önümüzde bir federasyon başkanlığı 

seçimi var. Bizim için çok önemli tabii. Ancak bizim kulübümüzün yönetimimizin bu konuda 

bugüne kadar, gerçekten çok tutarlı, dik ve de kararlı birtakım davranışları ve açıklamaları 

oldu. Bunun devam edeceğine ben içtenlikle inanıyorum. Ancak bu konuda Divan Kurulu 

olarak Yönetim Kurulumuza destek verecek ve Yönetim Kurulumuzu bu konuda 

güçlendirecek bir karar tasarısının burada alınmasını önermek istiyorum. Şöyle ki, şike 

soruşturması sürecinde, kulübümüze yönelik söylemler, davranışlar ve gelişmeler karşısında 

Yönetim Kurulumuzun tutarlı davranışları ve dile getirdiği açıklamalar, Divan Kurulumuzca 

aynen benimsenmiş ve Yönetim Kurulumuza bu konuda güven ve tam destek verilmesi 

uygun görülmüştür şeklinde bir karar alınmasını burada sizlerden hassaten rica ediyorum. Bu 

yönetimimiz için çok çok önemlidir. Onlara destek vermek ve onları bu konuda güçlü kılmak 

zorundayız efendim. Bu konuyu sayın Divan Başkanlığına arz ediyorum. Eğer uygun 

görürlerse, bu konuda bir karar alınmasını sağlarlar.  

Bu arada, müsaade eder misiniz Sayın Başkanım, bu konuda şahsımla da ilgili bir açıklama 

yapmak istiyorum. 40 yılı aşkın süredir Galatasaray camiasında çeşitli görevlerde bulundum. 

Spor camiasında da çeşitli görevlerde bulundum. Bu kere çok şerefli, çok anlamlı bir görev 

olan Divan Başkanlığına da, Galatasaray’daki görevlerimden arınarak talip olduğumu ve 

sizlerin desteklerinizi beklediğimi açıklar, saygılarımı sunarım efendim hepinize. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Türker Arslan’a teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu 

vesileyle ben de şunu ifade edeyim.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Divan Kurulu, kulübümüzün en önemli kurumlarından bir tanesi. Bu kurulun hayli ciddi ve 

tutarlılıkla ve saygınlıkla devam edebilmesini çok arzu ettiğim için, 11 Nisan 2012 tarihli Divan 

seçiminde aday olduğumu da bilvesile ifade ediyorum. Teşekkürler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kıymetli arkadaşımızın şike soruşturmasıyla ilgili getirmiş olduğu öneri önemlidir. 

Kulübümüzün Yönetim Kuruluna destek verebilecek bir öneridir. Tekrar okuyorum.  

“Şike soruşturması sürecinde, kulübümüze yönelik söylemler ve davranışlar ve gelişmeler 

karşısında Yönetim Kurulumuzun tutarlı davranışları ve dile getirdiği açıklamalar, Divan 

Kurulumuzca aynen benimsenmiş ve Yönetim Kurulumuza bu konuda güven ve tam destek 

verilmesi uygun görülmüştür.” ibaresini ihtiva eden Divan kararını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1, 2, 3 arkadaşımızın karşı oyuna 

karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu düzenlenerek Yönetim Kurulumuza ve bizim resmî 

sitemizde açıklanmak üzere yine genel sekreterimize iletilecektir.  

Efendim, sıradaki konuşmacımız Sayın Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. Önce yönetimin bu süreç zarfında gösterdiği tutarlı 

davranış ve dirençli duruşu için teşekkür ederim, tebrik ederim, desteklerimi sunarım. Ayrıca 

bu kısa sürede sportif olarak da kulüpte gerçekten bir canlanma, bir dirilme görüldü. Her 

branşta mağlup olsak bile başımız dik çıkabiliyoruz. Bu konuda da teşekkür ederim. Ancak 

öncelikle şu üzerimde kalmasın. Çünkü bu hafta, bugün burada Divan olduğunu bilen ve 

benim bu Divana katılacağımı bilen birçok arkadaşım telefon ederek bu konunun altını çizdi. 

Sayın Başkanım, bizim siyasi partilerde kime oy verdiğimizin ipoteğini lütfen almayın. Lütfen. 

Bunun ne kadar ince bir kılıç üstü olduğunu, ne kadar tehlikeli bir bumerang olduğunu, 

benim izah etmeye gücüm yetmeyebilir. Ama burada Ali Tanrıyar Başkanım var. Sayın 

Mükerrem ağabeyim var. Politikanın günlük spor kulübünün içine girmesinin ne kadar 

tehlikeli olacağını, sonuçlarının ne olacağını kendilerine sorarsanız, zannederim size çok 

doğru ve yeterli bilgiyi verecektir. Lütfen bu konuda hassas olalım.  

İkincisi, bu bizim tutarlı ve dirençli durumumuz içinde iki küçük nokta vardı beni oldukça 

rahatsız eden. Bunlardan bir tanesi, bir transfer haberiydi. Doğru değil diyebilirsiniz. Doğru 

değilse, o zaman tekzip etseydiniz. Çünkü bizim resmî sitemize bakıyorum, çıkan haberlerin 

yarısı tekzip. O yanlıştır, bu değildir, o öyle olmamıştır. Bu Gökdeniz Karadeniz transferi. Ben 
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herhangi bir futbolcu transferinden bahsetmiyorum. Şakiri’yi aldın, onu aldın, bunu aldın, bu 

ayrı bir teknik konu. Hele Divanda hiç gelmez. Ama söylediğimiz insan, Türkiye’de şike 

koordinatörlüğü, mahkemelerce tescil edilmiş bir insanı Galatasaray’la aynı cümlede 

kullanmayın lütfen. Eğer değilse, o zaman başka şeylere çıkıp, televizyonlarda hayır 

diyeceğinize, önce bunu tekzip edin. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şeyi Galatasaray’da 

nasıl düşünüyorsunuz deyin. Bu bir.  

İkinci küçük husus. Böyle kaliteli, böyle derin, böyle güçlü bir camiada, son Türkiye Futbol 

Federasyonu Olağanüstü  Genel Kuruluna, bizim delegasyona bakıyorum. Kişisel dedikodu 

veya kişiselleştirmeyeyim ama, o delegasyonda benim içime hiç sinmeyen isim var. Ve bunun 

birçok arkadaşım tarafından da bana ne olur, bunu Divanda da dile getir diye söylendi. Bu 

konu beni oldukça rahatsız ediyor. Hem temiz, her şeyde temiz diyen Galatasaray’ın, pırıl pırıl 

bir delegasyon gösterecek, bin tane delegasyon çıkaracak gücü varken, bu konuda biraz daha 

hassas olmanızı, hassaten rica ediyorum.  

Gelelim Sayın İrfan Aktar Başkanımın söylediği bu 10 yıllık plan konusuna, 10 yıllık plan 

konusunda çalışan heyet konusuna. Sevgili ve Sayın Murat Ece her ay söylüyor. Sakın bıkma, 

sakın bırakma, her ay söyle. Unutursan ben hatırlatacağım, her ay yine söyle. Bizim bir 

planımız yok. Stratejimiz şunun üstüne gitti. Hâlâ onun üstüne. Güçlü bir futbol takımı 

kurarsak, şampiyon oluruz. Çeyrek final filan da oynarsak, bu borçlardan kurtuluruz. Pek de 

kulağa ters gelmiyor. Matematik olarak da doğruya benziyor. E bir bakıyorum bizim kırılma 

noktamız, malî olarak 90 ların sonu. 90 ların sonu, Galatasarayın futbolda kupaların hepsini 

aldığı dönem. E diyebilirsiniz ki, o ara işte yasal mevzuat, telif hakları, mercendising 

konusunda yeteri kadar güçlü olamadık, ondan bu işi paraya çeviremedik. Şimdi olsa, 

yırtmıştık. Bir bakıyorum, biz çeyrek final değil ya, Avrupa kupasını alsak ne olur? Ha niye 

diyorum, alanı var, Manchester United Amerikalılara satıldı. Manchester City Kuveytlilere 

satıldı, Chelsea Ruslarda, Barcelona da Katarlıların kucağında. Demek ki bu mantıkta da bir 

hata var. Yani iyi kulüp, iyi takım kuralım, şampiyon olalım, Şampiyonlar Ligi’nde birkaç tur 

atlayalım, o zaman biz bu parayı kurtarırız. Pek öyle olmuyor. Bunu da bir umarım bu çalışan 

komisyon, dünya futbolunun nereye gittiğini, niye gittiğini, niye böyle olduğunu araştırıp, 

bize bir 10, 15 senelik bir perspektif, nasıl yol almamız gerektiğini gösterir. Çünkü, şöyle bir 

hızlı, karikatürize de ederek, özetle anlatayım. Geldiğimiz 90’ların sonundan itibaren, durum 

şöyle oluyor. Genel Kurullarda, borçlarımız arttı, helal olsun, ibra. 3 senelik kırdık, sattık, helal 

olsun, ibra. Riva’yı da teminat gösterdik. Şimdik oldu, ona da ibra. Aman ibra ile en ufak bir 



25 
 

soru da, haklı olarak önce ön sıradaki ağabeylerim, sen kayyumun ne olduğunu bilmiyorsun 

diyorlar. E doğru bilmiyorum, ama bu gidişin ne olduğunu da biliyorum. Bu yeni tüzük 

çalışmasında, lütfen daha demokratik, daha katılımcı, ama daha denetlenebilir bir kulüp 

yaratalım. Şurada en azından Sayın Gündüz Beyi çok iyi tanırım. Benim genel müdürlüğümü 

yaptı Arçelik’te. Allah aşkına Gündüz Bey, sürekli zararı deklare eden ve zararın da artarak 

büyüyeceğini söyleyen hangi yönetici, yönetiminden ibra edilmiştir, alkışlanmıştır, 

pohpohlanmıştır, takdir edilmiştir? Bir hata yapıyoruz, bir yanlış içindeyiz. Bunu ancak yeni 

tüzükle düzeltebileceğiz, ona inanıyorum. Çünkü öbür türlü idarî ibrada bile, Sayın Adnan 

Polat Başkana vermediğiniz ibrada bile, çok büyük eleştiri aldık. Ama ibra ederek de bu kötü 

gidişi onaylayarak ortak oluyoruz. Ve biz buna Divan Kurulu olarak da ortak oluyoruz. Ve 

burada bu kulübün bu kadar duayeni, taa ilk günlerini bilenler, yaşı artık tarih olmuş insanlar 

var aramızda, bu suça ortak oluyorsunuz ağabeylerim. Siz bu kulübü böyle almadınız. Ama 

şimdi bırakırken, gençlere, yenilere bırakırken artık kurtarılmaz noktalara doğru gidiyor. Bunu 

kulüp de tüzük değişikliğinde bir türlü ele alıp, bunu denetlenebilir hâle getirelim. Bu tüzük 

değişikliği ile çalışırken bir şeyi şimdiden söyleyeyim. Son tüzük değişikliğinde işte epey 

kavgalı, gürültülü, toplandık, toplanamadık. Toplandık, toplanamadık. En son toplantıda blok 

9 madde böyledir, kabul edenler, etmeyenler oldu. Kabul edildi. Şimdi bir sene sonra yeniden 

değiştirelim diyoruz. Lütfen. Ha orada yapılan bazı değişiklik önerileri, efendim bu mevzuata 

aykırıydı. İşte gündem okunmadan verilmesi gerekirdi, falan gibi, haklı olabilirsiniz. Hukuk ve 

usul açısından ama lütfen bunu şimdiden görelim. Bu tüzük tartışmasını gerekiyorsa iki gün 

yapalım. Madde madde tartışalım, her şeyi net olarak ortaya koyalım. Sonra da bu sıkıntıları 

yaşamayalım. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Ayhan Beyin eleştirilerini dinledik, kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Faruk 

Gürbüzer, buyurun efendim.  

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulum ve Saygıdeğer 

Divan Üyeleri,  

Ben aranıza geçen ay itibarıyla katılmış yeni bir arkadaşınızım. Ama uzun yıllardan bu yana 

Divan toplantılarına iştirak eder, arka sıralarda oturur, özellikle siz büyüklerimden dersler alır, 

kendi kendime bir şeyleri öğütlerdim.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Özellikle son 10 yılda çok gelişen bilgi, eğitim, iletişim gibi konularda insanoğlu çok şey 

kazandığı gibi, bir sürü şey de erozyona uğradı. Bu erozyona uğrayan şeylerden bazısı da 

profillerdi. Ne yazık ki, bizler, Galatasaray Genel Kurulu, kongre üyeleri de bu profil 

erozyonuna uğradı gibi geliyor bana. Çünkü biz asıl değerlerimiz olan geçmişimize, 

büyüklerimize saygı, değerlerimize sahip çıkma gibi bir sürü özelliklerimizi unutur gibi olduk. 

Hepimiz biliyoruz ki, Galatasaray’a hizmet eden, gönül veren, kulübün bugünkü hâle 

gelmesinde büyük katkılar sağlayan kişileri unuttuk. Onları hem yaşayan nesillere, hem 

bizden sonrakilere tam olarak anlatmadık, anlatamadık. Bu üzüntü, maalesef çoğumuzda 

olduğu gibi bende de var. Bir örnek vermek istersem, 2010 yılında Sayın Hayri Kozak ve 

Doğan Hasol ağabeylerimin katkılarıyla, Metin Oktay’ı anma, anlatabilme ve gelecek 

kuşaklara iletebilme gecesi tertipledik. Gönül isterdi ki ve biz düşündük ki, bu bir ilk olur ve 

bu tür anma, anlatma ve anlatabilme toplantıları bundan sonra seçtiğimiz Yönetim Kurulları 

tarafından bir gelenek hâline getirilir, devam eder gider. Bu konuda aramızda bulunan 

Yönetim Kurulu üyelerimizi üzmemek için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak Türk 

sporunun ülkenin üzerini kabus gibi çöken bu şike, şikeciler, onların yardakçıları, medyadaki 

uzantıları ve hatta kağıt helvası başkanlara rağmen, onurlu bir duruş sergileyen, dik duran, 

Galatasaraylı gibi davranan başta Sayın Başkan Ünal Aysal olmak üzere Adnan Öztürk’e ve 

Yönetim Kuruluna da teşekkür ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, çoğunuz beni 

tanıyorsunuz, ben tribünlerden geldim. O tribünlerin havasını, kokusunu ve coşkusunu çok 

çok iyi biliyorum. Yönetim Kurulundaki özellikle futbol şubesinden sorumlu olan 3 

arkadaşımdan özellikle rica ediyorum. Ne olur, kişisel hırslarınızı, kişisel kaprislerinizi, o 

tribünlerle paylaşmayın, oralara pankart asılmasına, pankart asmaya teşebbüs edenlere, 

lütfen mani olun. Bu Galatasaray bizim, bu Galatasaray hepimizin, bu şampiyonlukta hep 

beraber sevineceğiz, hep beraber kutlayacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için, saygılar, 

sevgiler sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkür ediyoruz. Sayın Rasim Zaimoğlu, buyurun efendim.  
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Rasim Zaimoğlu  

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Değerli Divan Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Ağabeylerim, Değerli Kardeşlerim, Saygıdeğer 

Hanımefendiler ve Değerli Basın Mensupları,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Değerli Arkadaşlarım,  

Bugün söz almamın sebebi, çok kısa 3 noktada sizleri aydınlatmak için olacaktır.  

Birincisi, tenis konusunda Sayın Sami Çölgeçen kardeşimizin söylediği konuyla ilgili, tenisle 

ilgili; ikincisi, iç olaylarla ilgili; üçüncüsü de yapılacak federasyon seçimi ile ilgili görüşlerimi 

bildirmek istiyorum.  

Sami Çölgeçen kardeşimize teşekkür ediyorum. Gerçekten Sayın Başkanımızın da vurguladığı 

gibi, teniste çok çabuk ilerlememizi sağlayabilecek bir konuda bizi aydınlattı. Ama keşke onu 

burada söylemeseydi. Yönetimle ve Sayın Başkanımızla bunu paylaşıp işi çok çabuk gizlice 

halletseydi, bütün Türkiye’ye buradan ilan etmeseydi diye düşünüyorum. Bu konuda, tenis 

konusunda ve satranç konusunda çok değerli arkadaşlarımız var. Sayın Ahmet Bey var. 

Buradan gördüğüm kadar, Sami Bey var, bizler varız. Ve tenis, satranç konusunda da Kuvay 

Bey var, Federasyon İkinci Başkanı. Bu konularda sizlere, federasyona ve yönetime yardımcı 

olacaklarına inanıyorum. Çok çabuk yol alabiliriz diye düşünüyorum.  

İkinci vurgulamak istediğim konu, bu iç olaylarla ilgili konular. Gazete sayfalarında ve 

medyada bazı şeyler okuyoruz, bazı şeyler görüyoruz. İçte ve dışta gerçekten çok başarılı 

olmuş bir durumumuz var diye düşünüyorum ben. Açıkçası, Sayın Başkanımız idareyi ele 

aldıktan sonra futboldaki ve diğer branşlardaki başarılar herkesin gıpta ile izlemesine sebep 

oluyor. Sportif alanda, bugün lider durumdayız. Ekonomik ve malî alanlarda, idarî alanlarda 

da kulübümüz rayına girmiş ve çok güzel bir durum sergilemektedir. Ancak bazı konularda 

gerçekten bu kadar başarıyı yakalamış takımımızı ulu önder Atatürk’ün söylediği gibi, içte ve 

dışta yıkmak isteyen düşmanlarımız var. Açıkça ifade ediyorum. Tabii ki sizi düşünceye sevk 

etmek istiyorum. Bazı gazetelerde ve bazı yayın organlarında bunlar defaeten gündeme 

getiriliyor. Deniyor ki, kulüp içinde şöyle oluyor, böyle oluyor. Yönetimde şu şey var, yemek 

burada yendi, şurada yendi. Şu, şunu söyledi, bu bunu söyledi. Sizi düşünceye sevk etmek 

istiyorum. Şimdi bunu söyleyenler, bunu yazanlar, bunu söyleyenler, hepsi Galatasaraylı mı? 

Burada Fenerbahçelisi yok mu? Burada diğer takımları tutanlar yok mu? Bunu acaba niye 

yapıyorlar diye sizi düşünceye sevk etmek istiyorum. Tabii ki içimizde genç arkadaşlarımız 
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olacak, var yönetimlerde de. Bazı durumlarda kendilerini ön plana çıkarmak isteyecekler. 

Ama Sayın Başkanımız büyük tecrübesiyle, bu götürdüğü güzel tabloyu, ben başarıya doğru 

götüreceğine inanıyorum. Onun için, Divan olarak hepimizin sayın yönetimi, Sayın Başkanı ve 

yönetimini el ele hep birlikte bir tablo içinde görmek istediğini buradan bir kere daha ifade 

etmek istiyorum. Arzu ediyorum ki, bu tablo dünyada büyük başarı yakalamak isteyen 

takımımıza da ve kulübümüze de büyük bir örnek olacaktır. Eğer biz futbolda dünyada 10 

büyük kulüpten biri olmak istiyorsak, el birliğimizi, o kaynaşmamızı, önce içimizde, sonra dışa 

yönelik olarak her alanda göstermek durumundayız. Onun için, özellikle ben genç 

arkadaşlarıma, genç yöneticilere buradan sesleniyorum. Birlik, beraberlik içinde olsunlar, 

dışarıya olayları yansıtmasınlar. Biz çok iyi durumdayız. Çok iyi gidiyoruz, çok çok daha iyi 

olacağız. Bir hedefimiz var. O hedefi yakalamak için, şimdi söyleyeceğim 3. konuda da çok 

dikkat etmek zorundayız. Bu da federasyon. Evet, Federasyon bence Galatasaray’ın ve Türk 

futbolunun ayrılmaz büyük bir bütünüdür. Bakın, 3 Temmuzdan beri nerelerden nerelere 

geldik. 3 Temmuzdan beri, ben de Federasyonda, Sayın Türker Aslan’ın ve diğer 

arkadaşlarımın yaptığı görevler gibi görevler yaptım, Sami Çölgeçen kardeşimiz vs. Ama 

burada Sayın Türker Aslan’ı ben kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir karara bunun da 

alınmasına sebep oldu. Ancak burada bununla yetinmememiz lazım. Bakın, 3 Temmuzda 

başladı galiba bu olaylar, değil mi? 3 Temmuzdan beri bir sürü olaylar oldu. Kime zararlı oldu 

bu? Başta kulübümüzün zararına oldu. Alınmayan kararlar, radikal yapılmayan çözümler, bizi 

ve Türk futbolunu bu duruma getirdi. Şimdi önümüzde çok ama çok kritik bir seçim var. 

Çünkü zaman geçirmek için oraya gelmiş bir sürü insanlar bugüne kadar onu başarıyla 

götürdüler. Ama bundan sonra bu zamanın geçirilmemesi için, oraya radikal çözümleri 

alabilecek güçlü bir idarenin, güçlü bir başkanın ve yönetimin oturtulması lazım. Bunun başta 

Galatasaray olmak üzere hiç şaibesi olmayan, hiç şaibesi sıfır ve duruşu ile baştan beri 

federasyonun sıfır gündemi ile başlayan ve istikrarlı söyleşisiyle her zaman dik durmuş, 

yönetimimizin şimdi çok büyük görevi var diye düşünüyorum. Çünkü yapılacak bu seçim, 

önce Galatasarayın ve Türk futbolunun, UEFA ile olan ilişkisini de bir yerde çok etkileyecektir. 

Onun için buradan Özkan Olcay ağabeyimiz var. Beraber görev yaptık. Bu görevi ve 

federasyonda Ali Uras ağabeyimizle ve diğer arkadaşlarla, bu konuda dirsek temasında 

bulunulması lazım. Ayrıca, sayın başbakanla, sayın bakanlarla, çok iyi temas edilmesi lazım. 

Çünkü en kritik günlerde Türk futbolu. Ya annemizin liginde oynayacağız, ya Avrupa’da 

oynayacağız. Avrupa'da oynamak isteyen Galatasaray’ın yolunu kimse asla ve asla 
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kesemeyecektir diye düşünüyorum. Onun için, ben belki heyecanlıyım, belki heyecan 

doluyum, ama Türk futbolu için ya bir kör bir kuyuya doğru gideceğiz, karanlık bir deliğe 

doğru gideceğiz veya aydınlık Avrupa’ya doğru yola çıkacağız. Onun için, bu seçimin çok 

radikal kararları, -tekrar tekrar altını çiziyorum- çok radikal kararları alabilecek yöneticilerle, 

başta başkanıyla donatılması lazım. Onun için, biz Divan olarak bu yönetime desteklediğimizi 

vurgulamak istiyorum. Ben şahsen o düşüncedeyim. Sizlerin de o düşüncede olduğunuzu 

tahmin ediyorum. Bu konularda uyarıda bulunmak istedim. Hepinize en derin sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Rasim Zaimoğlu’na hem destekleri, hem de önerileri için teşekkür ediyoruz, Yönetim 

Kurulu dikkate alacaktır. Efendim, Sayın Hayrettin Kozak söz istedi. Buyurun.  

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Büyüklerim ve Arkadaşlarım,  

Huzurunuza kritik bir ortamda çıkıyorum. Şunu söyleyerek başlayacağım. Hiç kimsenin 

Galatasaraylılığını ölçmek, Galatasaray camiası içinde karşılıklı olarak kimsenin haddi olmasa 

gerek. Galatasaray sevgisi gönülde yaşar. Ve Galatasaraylıların en önemli meziyetlerinden bir 

tanesi de açık sözlü, mert ve görüşlerini net olarak ifade etmektir diye düşünüyorum. Şimdi 

niye huzurunuza geldim? Az önce bir oylama yapıldı. Değerli Türker Aslan, çok kıdemli bir  

Genel Kurul ve Divan üyemiz olmasına rağmen, pek kolay mikrofonlarda görünmez. Ama 

bugün kendisi için önemli bir kararı açıklamak üzere çıktı mikrofona ve bir de bir öneri 

getirdi. Nabzı alınmamış, ön görüşmesi yapılmamış bir öneriydi. Lehte - aleyhte konuşma 

yapılmadı, spot olarak bir oylama yapıldı. Birkaç kişi yanılmıyorsam, 3 kişi değil mi Sayın 

Başkan? 3 kişi aykırı oy verdi. Büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Tabiatıyla, saygıyla 

karşılıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Her Galatasaraylının görevde olan yönetimin, 

uygulamalarını tasvip etse de etmese de kişi olarak Galatasaray üyesi olarak yanında 

olacağını söylememek mümkün değildir. Ama görüşlerini de net şekilde cesaretle ifade 

etmesi o üyenin asli görevidir diye düşünüyorum. Şimdi oylamada niye ben red oyu verdim? 

Nasıl Galatasaraylı olacağımı anlatacak değilim. Size bir metin okuyacağım, bu metni çoğunuz 

gayet iyi biliyorsunuz. Bilmeyenler de şimdi duyacaklar. 

 Tarih 5 Temmuz 2011. Biliyorsunuz, değerli yönetimimiz göreve gelirken 3 yıllık süreyle 

geldi. Benim acizane ölçülerimle, Galatasaray tarihinin en sorunlu ve en ağır sorunlarıyla, 
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problemleriyle dolu bir dönemi takiben ve bildiğiniz gibi, bir önceki yönetimin ibra 

edilmemesi sonucu, bir senesi kesilen bir dönem sonrasında, olağanüstü bir kongre ile 

göreve geldi. Bu da sorumluluklarını bir kat daha artırdı. Dolayısıyla, yönetimin bütün ekip 

olarak, tüm ağırlığını ve full mesaisini vereceği konular, salt Galatasaray Kulübü’nün içinde 

bulunduğu durumu düze çıkarmanın planlarını, programlarını, çalışmalarını mümkün olan en 

kısa sürede, ki 100 günler sınırı filan konuldu, tespit edip, hızla çözümlerine başlamaktı. 

Aradan 8 aya yakın zaman geçti, az önce rakamlar söylendi. Çok yakında da Malî  Genel Kurul 

var, orada rakamları derinlemesine irdeleyeceğiz. Şimdi, net şekilde ifade ediyorum. Değerli 

yönetimimiz, çok büyük ölçüde mesaisinin, beyninin gerek kafa olarak, gerek zaman olarak 

çok büyük çoğunluğunu, Türker Aslan’ın oylamaya koydurduğu konu üzerinde, yani adını tam 

koyalım, Türkiye'de patlayan şike olayıyla uğraşarak kendisine çizmiş olduğu stratejiyi 

uygulamakla geçirdi. Aynı yönetim olaydan 2 gün sonra, 5 Temmuzda resmî internet 

sitesinde bir bildiri yayınladı. Değerli Başkanımız son haftalarda özellikle ama uzun süredir, 

“İlk dakikadan itibaren görüşlerimiz ve anlayışımız değişmemiştir, hep aynı şeyleri 

söylüyoruz.” dedi. Evet, çok büyük oranda son aylarda aynen öyledir, aynen altını ben de 

imzalıyorum. Bir çok önemli istisnası ile. Şimdi ben onu okuyorum. Bu Sayın Başkanın 

imzasıyla, Galatasaray Kulübü yönetiminin o vahim şike olayının hemen başlangıcında 

Türkiye'ye ilan ettiği, resmî internet sitesi mesajıdır. Şöyle ki: 

“Spor dünyamız açısından en büyük yanlış bu tür olaylara rekabet duygusuyla yaklaşmaktır. 

Tüm Galatasaray camiasından, gelişmeleri büyük olgunluk ve soğukkanlılıkla izlemelerini ve 

Türk futbolunun bu süreçten zarar almadan çıkmasını dilerim. ( Katılmamak mümkün değil). 

Hukuka ve genel ahlak anlayışına aykırı herhangi bir davranış gerçekleştiyse, bunu kanıtlamak 

adalet sistemine düşer, bizlere değil. (Bin defa altına imza atıyorum. Tebrik de ettim Başkanı 

bu söz dolayısıyla. Devam ediyorum.) Konuyla ilgili yayınlar hususunda, Fenerbahçe 

Kulübü’nün hassasiyetini göz önünde tutarak Galatasaray TV başta olmak üzere, 

kulübümüzün tüm mecralarında konuyla ilgili program ve yayın yapılmaması kararını almış 

bulunuyoruz. Aynı hassasiyetin tüm Galatasaray camiası, hepimiz için tarafından da 

gösterileceğine eminim. 

İmza, Ünal Aysal Galatasaray Kulübü Başkanı.  

Şimdi bu olay çok net. Kendi ifademiz. Bir tek şey söyleyerek uzatmayacağım. Hep beraber 

düşünelim. Sayın Başkan ve arkadaşları da düşünsün. Biz bu konuda Fener için suçsuz mu 

diyoruz? Hiç alakası yok. Haddimiz de değil. Kim diyebilir ki suçsuz. Yalnız Fener de değil, bir 
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sürü takım da var. Bırakın zaten şu anda 93 sanığın 23’ü 7 aydan beri orada yatıyor. Herhâlde 

3 gün sonra, kolay şekilde bırakacakları insanları almadılar oraya. Çok ciddi bir şeylerin 

peşindeler ki aldılar, 3 gün sonra da mahkemeler başlıyor. 12 Şubat veya 15 Şubatta. 

Bırakalım bir izleyelim olayı diye düşünmüştük. Şimdi ne oldu? Bunca ay geçti. Büyük bir 

mücadele verdi kulübümüz ve yöneticilerimiz. Çok sert eleştirilerle, çok girişimlerle bulundu 

ve biraz da yalnız kalarak. Dikkatinizi çekerim. Galatasaray Kulübü bu kadar ay sonra bugün 8 

Şubat 2012’de biraz yalnız kaldık galiba. Şimdi şunu net şekilde söylüyorum, iddiayla 

söylüyorum. Eğer Galatasaray Kulübü farklı bir politika ile şunun arkasında dururken, kendi 

liderliğinde, Türk futbolunun ileri gelen kulüplerinin müstesna insanlarıyla bir ekip 

oluşturarak, gerek federasyon nezdinde, gerek öcü gibi korktuğumuz UEFA ve FİFA nezdinde, 

hepsi jilet gibi, dört dörtlük eğitimleriyle, lisanlarıyla o ekiple birtakım girişimler yapsaydı, 

acaba buralara gelir miydi Türk futbolu diye bu akşam düşünmenizi sizden rica ediyorum. Çok 

yazık olmuştur diyorum. Az önceki oylamada onca oyu verdiniz, affedin beni, hepinize 

söylüyorum. Ve şunu da ifade edelim, bu salonda bulunan koltuk sayısı 240’tır. Benim 

haricimde, 239 kişi olur oyu vermiş olsa, dışarıda da hayatta 11 bin Galatasaray Spor Kulübü 

üyesi var. Acaba onları hepimiz temsil edebilir miyiz, onu da bir düşünelim. Düşüncem, geç 

de kalınmış değildir. İnanın geç de kalınmış değildir, zaten çorba gibi olmuş her şey. 

Bugünden farklı bir politikayla ağırlığımızı koysak, sayın başkanın batılı başkanımızın, birçok 

çevresi olduğuna inandığım, farklı farklı insan yapılarıyla her zaman bir araya gelebileceğine 

inandığım Sayın Başkanımız ve benzeri Türk futbolunun ileri gelenleriyle, şu gün ayağa 

kalksak, şu gün soğukkanlılığımızı toplasak, fevkâlade realist ve klas önerilerimizle biz yine 

lider olur, bu olayı sürükleyip, sonuçlandırırız diye ümidimi hâlâ kaybetmiş değilim. Takdiri 

sizlere bırakıyorum ve iyi günler diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Kemâl Onar, 

buyurun efendim.  

Kemâl Onar 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Üyeleri,  

Futboldan konuşuyoruz deminden beri ve futbolun şike olayı, işte Temmuz ayından bu yana 

süre gelen kararsızlıklar. Aklımıza, bu işlerin başına geçecek Galatasaraylı yok mu diye hiç 

gelmiyor. Geçmişte Şenes Erzik federasyonunda, özelliği, titizliği, çalışkanlığı ile tanınan 



32 
 

Özkan Olcay kardeşimiz beraber çalışmıştı. Bugün için Kulüpler Birliği’nde söylenmiş bir laf 

var. Federasyon Başkanı olacak kişi yüksek mektep mezunu olmalıymış, bir iki lisan 

bilmeliymiş, toplumsal yaşama uygun olmalıymış. Peki, bizim Galatasaray’ımızda şu anda 

inzivaya çekilmiş ve Türk futboluna özel tribün ve evvela yayın hakları gibi birçok yenilikleri 

getirmiş olan Alp Yalman var. Galatasaray Kulübü bugüne kadar Futbol Federasyonu Yönetim 

Kuruluna hiç üye önermemiştir. Ancak Başkan önerebilir. Bizim Galatasaray’ımızdan, 

geçmişinden bugüne kadar devletin görevlerine tayin edilmiş Galatasaraylıların hepsi tarafsız 

olarak görevlerini yapmışlardır. Alp Yalman, bundan 50 yıl evvel İsviçre’de Sciences 

Politiques’ten mezun olmuş, yıllarca kulübümüzde ikinci başkan ve başkan olarak çalışmış ve 

bu konuları çok iyi bilen bir arkadaşımızdır.  

Hepiniz bilirsiniz, bugün hayatımızın geri kalan kısmının ilk günüdür. Onun için, bu ilk günde, 

66 yıldır içinde bulunduğum Galatasaray’da biraz eksik bulduğum sevginin, dayanışmanın 

gerçekleştirilmesini, kıskançlık ve hasetten uzak durulmasını istiyorum. Sevgilerimle.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Kemâl Onar’a açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan veya Yönetim Kurulu 

herhangi bir konuyla ilgili açıklama vermek ister mi? Sorulan sualler var. Bunları cevaplamak 

isterler mi?  

Kulüp Başkanı Ünal Aysal  

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Sevgili Dostlarım,  

Bu göreve talip olduğum vakit, Nisan ayında ilk yaptığım konuşmada, en çok sorgulayan bir 

kurumdan bahsetmiştim. Bugün o teşhisimizin ne kadar doğru olduğunu tekrar görmüş 

oluyorum. Buraya çıkıp, şu önemli ve kıymetli vakitlerini kurumumuz içindeki sorunları 

irdelemek üzere anlatan arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri, keşke 

hepimiz aynı şekilde kulübümüze dönük olarak çalışmalarımızı, izlemelerimizi devam ettirsek, 

geliştirsek. Burada pek fazla konuşmak istemiyorum, çünkü bayağı zamanımız doldu. Ama 

bazı konulara da değinmeden edemeyeceğim. Hem de bazı bilgilendirmeleri herhalde 

benden bekliyorsunuz. Bir kere peşinen şunu arz edeyim. Kulübümüzün yönetimimizin, çok 

belirli bir stratejisi, hedefi, nakit akış tablosu, gelir gideri birbirine göre tayin edilmiş, Sayın 

Ece için arz ediyorum ve buna bağlı olarak da atılacak adımların takvimi bellidir. Burada hiçbir 

şaşma olmadan, sistemimiz yürütülmektedir. İçiniz rahat etsin. Verilen rakamlara gelince, 

keşke arkadaşlarımız bu rakamları, buraya çıkıp size anlatmadan önce, bir kere de bize 
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danışsalardı. Onları daha fazla aydınlatma imkânını bulurduk. Ama içim rahat, çünkü 1,5 ay 

sonra, yine burada veyahut da başka bir salonda, genel kongremizde gerek bütçemizi, 

gerekse geçmiş yılın malî detaylarını sizlerle paylaşacağız. Rakamların doğruluğunu veya 

yanlışlığını, sizler bire bir zaten tespit edeceksiniz. Onun için şu anda size ne söylesem, 

tahmin ediyorum ki, 1 ay sonraki yazılı dokümanlar elinize geçtiği vakit ondan daha inandırıcı 

olmayacaktır. Yalnız bir iki noktayı burada müsaade ederseniz kısaca izah etmeyi faydalı 

görüyorum. Arkadaşlarımın çok sık üzerinde durduğu bir iki tane önemli nokta var ki, bunları 

bilmekte fayda var. Sportif A.Ş. konsolide öz kaynaklardan ve burada 264 milyon ekside 

olduğumuzdan bahsettik. Bunun bilincindeyiz. Bize 30.11.2010 hesabıyla baktığımız vakit, -

2010 senesinde, bu 2011’den bahsetmiyorum- 156 milyon TL olarak belirtildi bu. Yani bu 

meşhur teknik iflas dediğimiz olay zaten mevcuttu. 2010’dan gelen bir olaydır. 2011’de de 

arttı. Şimdi daha da yüksektir. Neden? Sebebi basit. Aradaki fark, futbolcu 

değerlemelerinden gelmektedir. 108 milyon liralık bir fark vardır. Bu bizim yaptığımız 

harcamalardan veyahut da zarardan kaynaklanmamaktadır. KPMG’nin incelemesinde çıkan 

dokümanlarda da zaten sizler de bunu göreceksiniz.  

Bu arada, kulübümüzün hisse senetlerinin ne kadar düştüğünden bahsedildi. Ben Sayın Divan 

Başkanımıza, barkovizyon olmadığına göre, bu hak bizde de yok, kimsede olmadığı için. 

Şimdi... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Var efendim, sunabilirsiniz.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal 

Ama talep etmedik, yani bugün için. Ama başkalarına verilirse, biz de talep edeceğiz o zaman. 

Böylece bir eşitlik sağlanır. Efendim, buradaki tablolara bakarsak, -kopyalarını alabilirsiniz- 

bizim hisse senetlerimiz % 44 düşmüş, değeri. Ama çok değerli başka bir kulübümüzün, 

Fenerbahçe Sportif A.Ş.’nin hisse senetleri de % 43 düşmüş. Trabzon’unki de % 43 düşmüş. 

Yani tesadüf. Demek ki % 1 fark var. Onlar hisse senedi hiç satmamışlar. Biz hisse senedi 

satmışız. Arada % 1 fark var. Buyurun, tespit edin. Burada bizim çözümümüz, çözüm için 

getirdiğimiz unsurlardan bir tanesi, hisse senetleri satışı oldu, çünkü olayın başlaması için, bir 

taşın yerinden kalkması gerekiyordu. Çünkü hatırlayacaksınız, biz 8 ay önce iş başına 

geldiğimiz vakit, kulübün cebinde 5 kuruşu olmadığı gibi, 2.5 senelik gelirleri de yoktu. 

Arkadaşlarım da zaten bunu inkâr etmiyorlar. Rakamlar ortada. Farkındaysanız, 8 aydır, diğer 
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kulüpler için futbolcularına para ödeyemiyor, şunu yapamıyor dedikoduları çıktı. Bizim için 

çıkmadı. Her ay 16 milyon dolarlık masrafı olan bir grubun, 8 ayının 120, 130 milyon dolar 

tutan masrafı nereden karşılandı? Artı, rakamlara baktığınız vakit göreceksiniz -yanımdaysa 

onu da arz edeyim- 18 Mayıs 2011 tarihinde 123.7 milyon dolar olan eksi olan nakit durumu, 

bugün 63,5 milyon dolara inmiş. Yarı yarıya inmiş, yani biz her ay 16 milyon dolarımızı 

karşıladığımız gibi, nakit ihtiyacımızı da yarı yarıya düşürmüşüz. Bunlar mucize ile olmuyor. 

Gayet tabii bir yere dayanmak lazım. Ne demiş Arşimet? Bana bir değnek verin, dünyayı 

kaldırayım demiş. Bizim planlamamızın tamamı buna dayanmıyor. Sadece başlangıcı buna 

dayanıyor. Hisse senetlerimiz konusunda çok açık konuşmam mümkün değil. Ama 

önümüzdeki günlerde yaptığımız düzenlemenin, planlamanın, katiyetle kulübümüze zarar 

vermemek üzere organize edilmiş olduğunu ve hiçbir zaman bu konuda endişeniz olmaması 

gerektiğini ben daha evvelce de arz etmiştim. Tekrarlıyorum. Biz hisse senetlerimizi çok 

seviyoruz. İçiniz rahat etsin.  

Diğer konularda da bir iki bilgi vermek istiyorum. Kalamış havuzundan bahsetti Vakur 

Dağdeviren. Burada iyi bir haber, Kalamış’ta senelerdir süregelen sıkıntıyı, arkadaşlarımızın 

desteği ve çalışmasıyla, bugün hukuki bir baza oturttuk ve Kalamış artık resmî, hukuki ve 

kendi güncel problemlerinin dışından soyutlanmış bir şekilde inşaatına devam etmektedir. 

Kesintisiz devam edecektir, zamanında bitecektir ve bundan sonra da imar planında kayıtlı 

gerçek bir mülkümüz olarak bizim portföyümüze girmiştir.  

Tenis kulübü konusunda, arkadaşlarıma katılıyorum, ilgileneceğiz. Teşekkür ederim verdikleri 

bilgiye. Bu konuda hatırlarsanız, daha evvelki bir Divan toplantısında arz etmiştim, biz tenis 

şubemizi de kuruyoruz diye. Tenis şubemiz, yaptığımız hesaplara göre, kârlı bir şube 

görünümündedir ve inşallah bizi, arkadaşlarımızı mahcup etmeyecek. Ama tenis şubemiz de 

çok yakında devreye girecek. Biz başka tesisler üzerinde odaklanmıştık. Ama bu verilen haber 

inşallah müspete dönüşür. Burası daha iyi bir alternatif olarak görünüyor.  

Birkaç not almıştım, onları paylaşayım. Bizim masraflarımızın ve zararlarımızın yüksek 

olduğundan bahsediliyor. Şu andaki 2011 senesi itibarıyla, 12 aylık faaliyet zararı 19.1 milyon 

TL’dedir. 50 milyon filan değildir. Bunu bir netleştireyim. Bunun dışında, yine kulüp 

deplasman giderlerinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Yani 2010 yılında 1.2 milyon TL iken, 

yarısını bizim yüklendiğimiz 2011 yılında 1.9 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Yani arada 600 

bin lira fark var. Ancak bunun başlıca sebebi, daha evvel sadece yurt içinde müsabakalara 

katılan sporcularımızın bu geçtiğimiz 7 ay içinde, yurt dışında da bu müsabakalara katılmaları. 
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Dolayısıyla, artan masraflardan kaynaklanmaktadır. Bunların hepsi irdelenip kontrol 

edilebilir. Hepsinin bir sebebi vardır. Ayrıca şunu söyleyeyim. Başarının da bir bedeli vardır. 

Başarı istiyorsak, bütçelerimizi ve imkânlarımızı buna göre geliştirmek zorundayız. Bizim 

önceliğimiz, başarısız bir ekonomik başarı değil. Başarılı ve buna uygun bir ekonomik gelişim. 

Bunun için de, gayet tabii, başlangıçta birtakım zorluklarımız olacak. Lütfen tedirgin olmayın, 

ama bunların hepsi planlı, programlıdır.  

Tekrar arz ediyorum, tekrar teyit ediyorum. Faaliyet zararı olarak 50 milyon TL’lik bir faaliyet 

zararından bahsedilmiş. Yine başka bir arkadaşım, bunun 40 milyon TL’si kur farkı olarak 

açıklandı. Şunu arz edeyim. Kur farkları, 1 Ocak 2011 tarihinde, 1.55 TL imiş, Amerikan doları 

olarak ve sene içerisinde 1.95 TL’ye kadar çıkmış ve yıl sonu 1.89 TL olarak kapanmış. ABD 

doları kurundaki artış, % 22. Bu otomatikman bizim borçlarımız dolayısıyla, kâğıt üstündeki 

zararımızı da Türk lirasına çevirdiğimiz vakit yükseltiyor, çünkü ağırlıklı olarak ABD doları 

cinsinden olan borçlar bunlar. Ama bu çok daha fazla olabilirdi. Hatırlayacaksınız ve 

göreceksiniz ki bu arada, bu 40 milyon dolar karşılığı, banka kredileri kapatılmasaydı, bu kur 

farkı zararımız 13.7 milyon TL daha fazla olacaktı. Tahmin ediyorum, malî konular için şu anda 

bu kadar bilgi sizleri tatmin etmiştir. Ama detaylı bilgiler, önümüzdeki 1 ay içinde verilen 

bilanço ve geçmiş seneye dair malî bilgiler ve bütçelerimizle, daha net olarak sizlere 

duyurulacaktır.  

Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. İyi akşamlar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ayın gündeminde Olağan  

Genel Kurul raporu ele alınacaktır. Bunu şimdiden ifade ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bizler 

de, toplantıyı kapatıyoruz.  
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

Emir Turgan (5259)    Faruk Gögen Altınbaşsak (4592) 

 Başkan Yardımcısı     Başkan Yardımcısı  

 

 

 

Ömer Işıl (3882)    Selim Selimoğlu (5553) 

     Sekreter                   Sekreter   

  

 


