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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

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

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Şubat 2017 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün 

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

4329 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yüksel Ünsal, 4551 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Suphiye Topçuoğlu, 4667 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sedat Günertem, 5111 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Asuman Işılay, 5124 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Tuncay Tunç, 9312 sicil numaralı kulüp üyemiz Kerim Üstünel ve aramızdan ayrılmış tüm 

Galatasaraylıların anılarına saygı duruşuna davet ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Teşekkür ederim, buyurunuz.  

Efendim, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Mehmet Bilen 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde inşaatı planlanan 15 bin kişilik basketbol salonu hakkında 

bilgilendirme, 

4. 22 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları sonrasında kulüp yönetimince 

kurulan, Galatasaray Spor Kulübü’nde Yeni Mali Kriterler ve Yönetim Yapılanma Komitesi 

çalışmaları hakkında bilgi sunulması, 

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Ülkemiz politik ve sosyal sıkıntılı bir dönemden geçerken, kulübümüz önemli bir kabuk 

değişikliğine gitmektedir. Şartlar böyle getirdi. Yıllardan beri, en önemli branşımız olan 

futbolun yuvası, fabrikası niteliğindeki Florya Metin Oktay Tesisleri’miz Emlak Konut’la 

yaptığımız anlaşma gereğince boşaltılarak teslim edilirken, yeni Metin Oktay Tesisleri’mizi 

daha büyük ve daha değerli bir arazi üzerine taşıma gayreti vardır. Burada daha geniş bir 

arazi üzerinde yeterli futbol sahası ve bu tesiste bulunması gereken kamp tesisi, yönetim 
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binası, vesaire gibi tüm birimlerin inşa edilerek tesisin işler hâline getirilmesine çalışılacaktır. 

Diğer taraftan, Emlak Konut anlaşmasına dayanarak mevcut kredi ve teminat yapısının 

yeniden tanzimi, kredilere kısmi ödeme yapılarak yeniden yapılandırılması, ipoteklerin 

kaldırılarak arsaların inşaat ihalesine hazır hâle getirilmesi gibi zor ve kompleks işlemlerin 

yapılması gerekmektedir.  

Diğer taraftan, Emlak Konut anlaşmasına dayanarak mevcut kredi ve teminat yapısının 

yeniden tanzimi, kredilere kısmi ödeme yapılarak yeniden yapılandırılması, ipoteklerin 

kaldırılarak arsaların inşaat ihalesine hazır hâle getirilmesi gibi zor ve kompleks işlemlerin 

yapılması gerekmektedir. Umarız Başkan ve yöneticiler, bu yoğun ve bir defaya mahsus 

işlemlerle dolu bu dönemi kulübümüze faydalı ve hayırlı olacak bir şekilde sonuçlandırırlar.  

Ayrıca, gündemin üçüncü maddesinde bilgi alacağımız 15 bin kişilik basketbol salonu ve stat 

üst hakkının devri ile ilgili işlemler sürdürülmektedir. Bu genel durum hepimize medya 

ilişkilerinde, sosyal medya yazışmalarında ve kulübümüzle ilgili tüm davranışlarımızda özenli 

ve dikkatli davranılması mecburiyetini getirmektedir. Bilvesile tüm üyelerimize hatırlatmayı 

görev biliyorum efendim. Hassas bir dönemden geçiyoruz, lütfen hepimiz dikkatli olalım.  

Gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının 

takdimi ve oya sunulması. Geçen ayki toplantımızın tutanakları 28 sayfa olarak düzenlendi, 

size girişte sunuldu. Hazırlanmış olduğu şekliyle, tutanakları oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay gelen herhangi 

bir evrak yok. Üçüncü maddeye geçiyorum, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde inşaatı 

planlanan 15 bin kişilik basketbol salonu hakkında bilgilendirme. Sayın Başkan, buyurun 

efendim.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri, Sayın Bakanlarım, Sayın Başkanlarım, Değerli 

Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Değerli Basın Mensupları,  

Hepiniz Şubat ayı olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum 

efendim. Bildiğiniz gibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi planlandığı zaman, bu kompleksin içinde 

hem stadyum, arenamız, hem de bir kapalı spor salonu mevcut olarak planlanmış. Öyle 

öngörülmüş. Fakat icraata gelince, sadece futbol oynadığımız arena 52 bin kişilik kapasitesi 

ile yapılmış, projenin içindeki diğer unsurlar yapılamamıştır. Yönetimimiz bu son derece 

değerli bölgede, son derece değerli arazi üzerinde, amacına uygun bir spor kompleksi şekline 

gelmesi için büyük bir çaba içindeyiz. Bu manada da, eksik olan basketbol sahası 15 bin kişi 

kapasiteli olarak projelendirildi ve bunun inşaatına başlamak üzere Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünden gerekli izin de alındı.  

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ni tarif ederken şuradan başlamak istiyorum. Bugünkü 

yönetimin, bizim, hatta bütün Galatasaraylıların şunu özlediğini ifade etmek istiyorum. Biz 

burada öyle bir şey yapalım ki, bütün Galatasaraylılar buraya gelsin ve yalnızca 15 günde bir 

maç izlemek için gelmesin. Çünkü burası bizim yuvamız, burası değerli kurucumuz Ali Sami 

Yen’in ismini verdiğimiz yeni mabedimiz. Onun için, önce yönetim olarak biz 15 bin kişilik bir 

salon projesi yaptırdık. Projemiz bitti. Fakat bilahare düşündük. Yani bu proje sadece bir spor 
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salonu olarak mı yapılmalıydı? Bugün dünyanın geldiği durum itibarıyla, bu tip komplekslerin 

ne şekilde olması gerektiğine yönelik bir çalışma yaptık ve sonrasında, bu değerli araziyi bu 

şekilde kullanmak uygun mu diye bir çalışma daha yaptık. Aslında bu çalışmanın başlangıç 

noktası, çok değerli sponsorumuz NEF İnşaat’ın sahibi Erden Timur’un bize yaptığı tavsiye 

oldu. Daha önce yaptığımız projeyi inceledik beraber. Kendisi, dünyada bu tip komplekslerin 

nasıl organize olduğunu, hangi etkinlikleri, hangi facilite’leri ihtiva ettiğini anlatarak, eğer 

Galatasaray burada böyle bir şey yapıyorsa çağdaş olması gerektiğini, dünyadaki örnekleriyle 

yarışacak şekilde olması gerektiğini ifade etti. Bu, çok ilgimizi çekti. Peki, dedik, böyle bir 

çalışma içine girelim. Böyle bir yatırımı yapacağımıza göre, bu yatırımı nasıl finanse 

edeceğimiz konusunda da görüş alış verişinde bulunduk ve proje yeni şekliyle çok büyük bir 

firmanın dikkatini çekti. Çünkü burası artık sadece bir spor salonu değildi. Farklı özellikleri 

olan, hatta bütün arazinin boş kısımlarının da kullanıldığı, etkinliklerin yapılabildiği bir alan 

şekline dönüşecek. Onun için, bu çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların içine biz aynı zamanda, 

inşaatına daha önce başladığımız müzeyi de dahil ettik. Stadın içinde, kullanıma açık epey bir 

boş mekân var. Bunların değerlendirilmesi, bu bütünün içine dahil edilmesi çok önemliydi. 

Müze de bunların bir ayrılmaz parçası olarak planlandı. 

Yaptığımız çalışmalardan birkaç örneği dikkatinize sundum. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ni 

sadece 15 günde bir kullanılan bir mekân olmaktan çıkartmak üzere yapılan çalışmalar 

dahilinde, müze çalışmaları da en son teknolojinin kullanılması ile beraber herkesin dikkatini 

çekecek, geçmişte kazanılan zaferlerin birebir canlı bir ortamda yaşanmasını sağlayacak, çok 

beğeneceğiniz bir müze hâline dönüşüyor. Tabii projenin bütününü dikkate aldığımızda, 

müzeyi, müze ile beraber yapılacak stat turu uygulamalarını ve kompleksin bütünü itibarıyla 

ihtiva ettiği imkânları düşünürsek, Aslantepe’deki yerimiz çok farklı bir mekân hâline gelecek. 

Bütün Galatasaraylılar çoluk çocukları ile gelebilecek, çünkü onlara oyun sahaları yapıyoruz. 

Ailece gelinebilecek, belli etkinlikleri organize edebileceğimiz yeme içme mekânları, çocuklar 

için oyun sahaları, toplantı salonları, aklınıza gelen birçok etkinliğin yapılabileceği bir mekân 

hâline geliyor. Salonu öyle projelendirdik ki, salon sadece basketbol oynamaya uygun bir 

salon değil. İcabında Cirque du Soleil’i getirebileceğimiz, icabında farklı etkinliklerin 

yapılabileceği, konserlerin yapılabileceği 15 bin kişilik bir salon hâline geliyor, çünkü 

dünyadaki örnekler artık böyle. Salonun tek amaçlı, sadece maç günü yaşayan bir salon 

olmaktan çıkarılıp, gereğinde etrafında ve alt kısmında kiralanabilir alanlar olarak 

hazırladığımız yerlerdeki ofisler ve ticari alanlarla burası 365 gün yaşanan bir mekân hâline 

gelecek.  

Şimdi, ne var bunun içinde? Aşağı yukarı 15 bin kişilik salonu söyledim. Çok amaçlı bir salon, 

konserden tutun, birçok farklı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir salon. Aşağı yukarı 

29.500 metrekare kiralanabilir bir alan var. 7.000 metrekareye yakın, açık havada etkinlik 

yapılabilecek bir alan var. Ve çok önemli bir şey, çok önemli bir husus, -sponsorluğu yapacak 

firmanın teklifiydi bu, bizim de çok hoşumuza gitti- aşağı yukarı 3.750 metrekarelik bir 

inovasyon ve bilim merkezi var. Aynı zamanda, sergilerin ve sanatsal etkinliklerin de 

yapılabileceği bir mekân olarak projelendirildi burası. Demin dediğim gibi, çocukları da 

unutmadık, çünkü bütünselleşmek istiyoruz. Galatasaraylılar buraya geldiği zaman ailesi ile, 



4 
 

çocukları ile beraber gelecek. Çocuk yaşta bu aidiyet duygusunu alabilmeleri için, bu 

mekânda onlara da hizmet edecek bir sürü alan var. Birçok resmi burada dikkatinize sundum. 

Biz bu projeyi yaparken, dünyadaki birçok örneği dikkate alarak inceledik ve Galatasaray’a 

yakışan, Türkiye’de, yurdumuzda kabul görecek bir proje olmasına da azami dikkati sarf ettik.  

Bütün bu projeler gerçekleştirilirken herhangi bir masrafa girmeyeceğiz. Sponsorluğunu 

tamamen NEF firması üstlendi. Aynı zamanda, onun da katkısı ile -henüz anlaşmamız 

bitmediği için ifade etmekten kaçınıyorum- çok büyük bir firma ile de bu inşaatın tamamının 

yapılması ve hizmete açılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Onun için, ben huzurunuzda 

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erden Timur’a çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer 

lütfederseniz, bu değerli Galatasaraylı kardeşimizi bir alkışlayalım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Salonun inşaatı için önümüzde hiçbir engel yok şu anda. Projemiz bitmiştir. Sponsorluk 

görüşmelerimiz sonuna gelmiştir. Yeni projemizi geçen hafta itibarıyla Sarıyer Belediyesine 

takdim ettik. Bu hafta içinde temaslarımız sürecek. Öyle ümit ediyorum ki, bir iki hafta içinde 

ruhsatını alıp, alanı da inşaata uygun hâle getirip inşaata başlamak için startı vereceğiz.  

Bu konu ile ilgili yapacağım açıklamalarım bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum 

efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, biz de Sayın Başkana teşekkür ederiz, hayırlı bir girişimle ilgili bizi bilgilendirdiği 

için. Gündemin dördüncü maddesi, 22 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları 

sonrasında kulüp yönetimince kurulan Galatasaray Spor Kulübü’nde Yeni Mali Kriterler ve 

Yönetim Yapılanma Komitesi çalışmaları hakkında bilgi sunulması. Buyurun efendim. 

Yönetimden kim? Sayın Başkan mı? Peki efendim, buyurun. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu konuyla ilgili ben size etraflıca bir açıklama getirmek istiyorum. Sabrınızı rica ediyorum, 

çünkü konuyu kronolojik bir sıra ile anlatmanın gereği olduğunu düşünüyorum.  

Bildiğiniz gibi, Galatasaray Spor Kulübü Derneği 1996 yılı itibarıyla en son denk bütçesini 

yapmış. 1996’dan sonraki periyotta, gerek futbol ekonomisinin büyümesi, gerekse o günkü 

şartlar çerçevesinde hazırlanan açık bütçeler, denk olmayan bütçeler bankalar vasıtasıyla 

finanse edilmeye başlanmış. Bu tarih çok önemli bir tarih. Demek ki, Galatasaray Spor 

Kulübü’nün finansman kuruluşlarıyla, bankalarla ilişkisi 20 yıl kadar geriye gidiyor. Tabii bu 20 

yıllık dönemde çok değerli yönetimler geldi, çok değerli başkanlar, yönetim kurulu üyeleri 

geldi ve hepsi Galatasaray’a hizmet ettiler. Bugün onların hizmetleri konusunda söyleyecek 

herhangi bir şey yok. İyi niyetle, Galatasaray’ın büyümesi, zaferlerle dolu bir tarih yazması 

için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar.  

Peki ne olmuş, 1996’dan sonra? Dediğim gibi, bankalarla olan ilişkiler yoğunlaşmaya 

başlamış. 2000’de UEFA Kupası zaferi gelmiş, Süper Kupa zaferi gelmiş. 2001’de, o günkü 

yönetim, futbolu halka açmak için şirketleşmeye gitmiş. 2001’de kurulan Futbol A.Ş. halka 

açılmış, devam eden tarihlerde ise hisse satışları başlamış. Bilahare yeni yönetim gelmiş, 
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2005’ten itibaren, stadın Mecidiyeköy’deki yerinin artık Galatasaray’a dar geldiği düşüncesi 

ile yeni yere nakli için hareketlenmiş. Bu zaman zarfında hep bankalarla ilişki, bütün bu 

yapılacak projelerin bankalarla finanse edilmesi, bütçe açığının devam etmesi borçlanmayı 

giderek yoğun hâle getirmiş. 2011 Ocak’ta, Galatasaray yeni yapılan stadına taşınmış. Çok 

büyük bir emek sarf edilmiş o zaman, Mecidiyeköy’den Aslantepe’ye taşınmak için ve çok 

güzel de bir stat yapılmış, 52 bin kişi kapasiteli. Tabii yeni statla beraber yeni gelirler oluşmuş. 

Kapasite arttı, yeni stadın verdiği heyecanla seyirci sayısı 50 binlere, 45 binlere, 40 binlere 

ulaştı. Localar gündeme geldi. Locaların satışı ile büyük bir kaynak Galatasaray’a akmaya 

başladı. Bunların hepsi çok güzel ve çok iyi düşünülmüş, Galatasaray’ın finansal yapısını 

kuvvetlendirmek üzere hayata geçirilmiş projeler. Ancak 2011’den sonra yine bütçe açığı 

devam ediyor. Finansal yapıyı düzeltmek için sermaye artışı gibi, hisse senedi satışı gibi 

enstrümanlar kullanılmış.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunların hepsi dört dörtlük şeyler. Bunların tenkit edilecek hiçbir tarafı yok bana göre. Peki, 

2014’ün sonuna geldiğimiz zaman ne oldu? Her şey bu kadar güzeldi, her şey bu kadar iyi 

planlanmıştı, her şey başarılı bir şekilde gidiyordu. Yapılan projelerle, hisse senedi satışı ile, 

sermaye artışı ile para akıyordu Galatasaray’a. Ama 2014’ün sonuna gelindiğinde, 

Galatasaray’da deniz bitmiş. Hisseleri rehinde, 2020-2023 yılına kadar bütün gelirleri temlik 

edilmiş, bankalardaki kredi limitlerinin hepsi dolu. O gün itibarıyla, borç da aşağı yukarı 400-

500 milyon dolarlar çerçevesinde. O günkü yönetim bir karar alıyor ve istifa ediyor. Daha 

süresinin dolmasına 7 ay kalmışken istifa ediyor. Ondan sonra gelen yönetimi bir restorasyon 

yönetimi olarak düşünmek lazım, çünkü geldiğinde, elinde herhangi bir finansal enstrüman 

yok. Gemiyi yüzdürmek için, faaliyetlerin devam etmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin 

kefaletine ve kasa kolaylıklarına ihtiyaç duyulur hâle gelmiş vaziyette. Bu hâlen de devam 

ediyor. 

Değerli Galatasaraylılar,  

2014’ten sonra gelen, içinde bulunduğum yönetimde maliye bana bağlıydı. Sayın Duygun 

Yarsuvat başkanlığındaki yönetimde, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin ve Sportif A.Ş.’nin 

maliyesini ben yürütüyordum. Tabii 7 aylık kısa bir dönemdi, bu dönemi biz sonuna kadar 

getirdik. Ondan sonraki dönemde de, Galatasaray’ın daha önceki tarzda yönetilmesinin 

mümkün olmadığı kararına vardım. Başkan seçildikten sonra ve Yönetim Kuruluyla beraber 

aldığımız kararlarda dedik ki, evet, 1996’dan sonraki periyotta, geriye dönük bu 20 senelik 

periyotta her şey dört dörtlük gözüküyor, her şey çok güzel yapılmış, fakat burada bir eksik 

var. Yani bir şeyi çok güzel yapıyoruz, fakat bir tarafını bir türlü yapamıyoruz. 21 Eylül 

2016’daki Divan toplantısında, Sayın Sami Çölgeçen, Galatasaray kriterlerinin 

oluşturulmasından bahsetti. Onun üzerine şöyle düşündüm. Dedim ki, ya biz bir komite 

kuralım ve bu komite son 20 yıldaki böyle büyük borçlanmanın tekrarını önlesin. Öyle bir 

durum ki, Galatasaray faiz yükü altında eziliyor, finansman enstrümanlarından hiçbir şey 

kalmamış. Yani önce bunun bir analizini yapalım. Niye böyle oldu kardeşim?  

En iyi şeyleri yaptığımızı iddia ediyoruz. Diyoruz ki, işte stadımızı yaptık, güzel, kapasiteyi 

artırdık, güzel, stadın geliri arttı, güzel. Hisse senedi satışı gibi, sermaye artışı gibi 
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enstrümanları kullanmışız. Galatasaray’ın gelirleri gayet yerinde. Öyleyse eksik olan ne? Her 

şey böyleyken, nasıl oluyor da bir anda 1.5 milyar TL borca, 500 milyon dolar mertebesinde 

bir borca giriyor ve faaliyetlerimizi sürdüremeyecek hâle geliyoruz? Bunun için, dediğim gibi, 

21 Eylül 2016’daki Divan toplantısında bir görüş ortaya çıktı. Dendi ki, kardeşim, 

Galatasaray’daki kriterleri tekrar bir düşünelim. Bunun için, o günkü Galatasaray Yönetim 

Kurulu 8 Kasım 2016’da bir karar aldı ve dedi ki, bir komite kuralım. Bu komite Galatasaray’ı 

yaşamış, bu son 20 yıllık döneminde Galatasaray’ın içinde bulunmuş, Galatasaray’ı iyi tanıyan 

kişilerden oluşmuş bir komite olsun. Bir inceletelim bakalım, eksiğimiz nerede? Bunun için, 

sadece mali kriterleri değil, idari bakımdan da inceletelim, çünkü ikisi birbirine bağlı. Belli ki, 

demin anlattığım kronoloji içinde, bir şeyi eksik yapıyoruz.  

Sayın Hayri Kozak’tan rica ettim. Dedim ki, bir komite kuralım ve eksiğimizin nerede 

olduğunu, ne yapmamız gerektiğini geriye dönük bir inceleyelim. En azından, bugün itibarıyla 

artık o çalışmaların içine girelim. Kendisi, kendi başkanlığında, Hayri Kozak başkanlığında, 

Sami Çölgeçen, Ayhan Özmızrak, Hüsamettin Kavi, Mete İkiz, İlker Canalp, Timur Kuban’dan 

müteşekkil bir komite kurdu. Bu komite statta çalışmalarına başladı ve 14’e yakın toplantı 

yaptı. Bunların bazılarına ben de katıldım. Çok değerli görüşler ortaya çıktı. Ve bu komite 27 

Aralık 2016’da, yaptığı çalışmalarla ilgili raporunu bana sundu. Ben de raporu Yönetim 

Kuruluyla paylaştım. Tabii bu rapor, fiiliyattaki olaylardan oluşmuş, onları engellemeye 

yönelik bir rapordu. Bu raporla bağlantılı, bunun uygulanması ile ilgili önce bir hukuki görüş 

alalım dedik ve bu raporu Divan Kurulu üyemiz Avukat Sayın Selim Önen’e gönderdik. Selim 

Önen, bu raporun içeriği hakkındaki yorumlarını, önemli noktaların neler olduğunu, nelere 

dikkat edilmesi gerektiğini bize anlattı.  

Bilahare dedik ki, bünyemiz içinde halka açık bir şirketimiz var ve Sermaye Piyasası Kurulunun 

denetimi altındayız. Buradaki uygulamalara geçebilmek için, Sermaye Piyasası Kurulunun 

denetiminde olduğumuza göre, onunla da ilgili, onunla çelişen konular ne varsa bunu da bir 

inceleyelim dedik. Bunun için de, hazırlanan raporu yine kulüp üyemiz, çok değerli bir kişi 

olan Sayın İsmail Esin’e gönderdik. Kendisinden bize geri dönüş olmadı henüz. Zannediyorum 

bu bir iki gün içinde geri dönecektir.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin bir tüzüğü var. Bir de yeni bir tüzük hazırlandı. O 

raporun alınmasını müteakip, biz bu yapılan çalışmayı Tüzük Komitesi ile paylaşalım ve ortak 

bir çalışma içine girerek, nihayetlendirilmesi konusunda karar alalım diye düşündüm.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu raporun içinde neler olduğunu bilginize sunmak istiyorum. Başlıklar hâlinde gidersek 

şunları söyleyebiliriz. Denetleme Kurulunun yapısı var. Yönetimlerde görev alacak kişilerin 

nitelikleri var. Görevlerin tanımları var. Galatasaray’ın bütünü ile organizasyon yapısı var. 

Profesyonel kadroların nasıl olması gerektiği var. En önemlisi, bütçe yönetiminin nasıl 

yapılması gerektiği var. Borçlanma kriterleri, harcama ve gelir ilişkisi de bu raporda değinilen 

konular.  

Bunlara niye ihtiyaç duyuluyor? Demin ifade ettim, 1996’dan sonraki periyotta yapılan 

işlerde her şey dört dörtlük. Sonuç, bugünkü sonuç. 2016 22 Ekim’inde yaptığımız kongreye 

geldiğimizde, Galatasaray’ın nefesi bitmişti. Genel Kurulda mevcut durumu ifade ettim. 
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Bugün bu kriterlere ihtiyaç duyulmasının sebebi şu. 22 Ekim’de Yönetim Kurulumuza 

verdiğiniz yetki için çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın çıkışıydı bu. Fakat bir tehlike 

ortaya çıkıyor, çünkü Emlak Konut’la yapılan sözleşme çerçevesinde elimize bir mali 

enstrüman, bir sözleşme geçecek. O gün de size söz verdiğim gibi, bu sözleşme ile 

Galatasaray’ın mevcut banka borçlarını tasfiye etmeyi planlıyorum. Bunu da ifade ettim ben 

size.  

Peki, bir an 1996’ya geri döndiğimizi düşünün. Galatasaray borçlarından arınmış, yüksek 

seviyedeki faiz yükünden arınmış. Daha da büyümüş, işte stadı, kapalı salonu olan, yeni 

tesisleri olan bir yer hâline gelmiş. Çok kredibl, çok kolayca borçlanabilecek bir müessese 

hâline geliyor ve tehlike burada başlıyor. Onun için, bugüne kadar verilen emeklerin boşa 

çıkmaması lazım. Galatasaray’ın son kurşununu attığını da düşünürseniz, Galatasaray’ın 

1996’dan sonraki olayları tekrar yaşamamamız lazım. Gelen yönetimlerin Galatasaray’ı nasıl, 

kimlerle, ne şekilde yöneteceği konusunun, nasıl borçlanacağı, nasıl harcayacağı konusunun 

bir şekilde zapturapta alınması lazım. Çünkü bu koltuk çok sihirli bir koltuk, insanlar her an 

düşüncelerinin dışına çıkabilir, farklı şekilde Galatasaray’ı borçlandırabilir.  

İşte bunun için, idari yapının bu kriterlere göre yapılandırılması için, Galatasaray’a hizmet 

edecek kişilerin bir düsturu olması için bu çalışmayı yaptım. Arzum şu. Galatasaray bir daha 

bu eski günlere dönmesin, geçtiğimiz 20 yıldaki borçlanma tipinin içine girmesin. İnanın bana, 

çok gecelerim uykusuz geçti. Faaliyetleriniz devam ediyor. Bir sürü branşınız var. 1.400-

1.500’e yakın sporcunuz var, çalışanınız var. Deplasmana gitmek zorundasınız, maç oynamak 

zorundasınız, sporcu kontratlarınız var. Bunları karşılamak zorundasınız. Onun için, burada bir 

şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu komitenin yaptığı çalışma son derece değerli bir 

çalışmadır. Onun için, kendilerinin vermiş olduğu emeğe teşekkür ediyorum. Ve yaptıkları bu 

çalışmadan dolayı, onlar için kuvvetli bir alkış rica ediyorum salondan.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Divan Başkanım, Riva ve Florya projelerinden, ne yapmak istediğimizden kısaca 

bahsetti demin. Bu projeler tasarlandığı şekilde devam etmektedir. Sosyal medyada ve 

basında, bu projeleri tahrif eden, ruhuna ters düşen ve yanlış yorumlanmasına sebep olacak 

yayınlar durmuyor. Yaptığım çeşitli toplantılarda, Divanda, Genel Kurulda anlattıklarımın 

tamamen aksini yansıtan ve yönetimi tenkit mahiyetinde olan yorumlar yapılıyor. Benim 

sizden bir ricam var. Emlak Konut’la yapılan projeyi tarafınıza anlattım. Bu bir emlak 

geliştirme projesi. Bunu bugünkü yönetim akıl etmemiştir. 2005’ten itibaren Özhan Canaydın 

yönetimi, Adnan Polat yönetimi, Ünal Aysal yönetimi, bunların hepsi bu projeleri yapmak 

istemişler, çünkü gerçekten Galatasaray’a o gün için çıkışı getirecek ve Galatasaray’ın 

yapması gereken projeler. Bu projeleri biz aklımızdan uydurup, ya şunları şöyle yapalım 

demedik. Birçoğu başlamıştı, ama sonuç alınamamıştı.  

Emlak Konut’la yaptığımız proje bir emlak geliştirme projesidir. Bunun 3 tane fazı vardır. 

Sözleşmeyi yaparsınız, sözleşmede katkıda bulunduğunuz değerlere göre, temlik edebilecek 

bir tutar elinize geçer. İkinci fazı, bu projeler geliştirilip projelendirildikten sonra ihale edilir. 

Genelde aşağı yukarı 3 veya 4 misli bedelle -çünkü imarı yapılmış oluyor, proje ortaya çıkmış 

oluyor- ihale edilir. İhale sürecinde de % 80’e % 20 gibi bir payı var Galatasaray’ın. İkinci faz 
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oradan gelir. Üçüncü faz, projelerin bitmesini, satışların yapılmasını müteakip ortaya çıkan 

hasılattan gelecek para. Bugün birinci fazı nihayetlendirdik. Ona bağlı olarak, şu fiyatı aldı, bu 

fiyatı aldı, şuna sattı, buna sattı yorumunu yapmasın hiç kimse.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu yorumları yapanların çoğu, bunun yanlış bir yorum olduğunu, Galatasaray’a hiçbir fayda 

üretmeyeceğini bilmelerine rağmen yapıyorlar. Onun için, ben değerli Divan üyelerine, 

sizlere bu konuyu tekrar ifade etmek zorunda kaldım. Genel Kurulda ifade ettiğim gibi, şu 

anda Galatasaray’ın çok kıymetli bir emanetini taşıyorum. Sayın Divan Başkanım da ifade etti, 

çok hassas günlerden geçiyoruz, hem ülkenin bugünkü konumu itibarıyla, hem de 

Galatasaray’ın bugünkü konumu itibarıyla. Galatasaray çok hassas günlerden geçiyor. Şundan 

emin olun, kendi varlıklarıma dikkat etmediğim kadar hassasım bu konuda. Uyumadığım 

günler oluyor. Sabah 9’da başlayan mesaimi saat 7.5’lara, 8’lere çektim. Galatasaray’ın 

varlıklarının, Galatasaray’ın hak ettiği şekilde Galatasaray’ın kursağına gitmesi üzerine 

çalışıyorum tamamen. Dün akşam gece saat 10’a kadar veya evvelki gün de saat 10’a kadar 

kulüpteydik.  

Birinci faza yönelik, Galatasaray’ın kasasına 342 milyon TL para girdi. Genel Kurulda size söz 

verdiğim gibi, bunun 315 milyon TL’si Aktif Bank ve Denizbank’taki kredi borçlarının 

kapatılması için anında gönderildi. Para indi, 5 saniye geçmedi, -talimatları yazmıştım- bu 

kredi hesaplarının kapatılması için bankalara gönderildi. Bankalara olan kredi borcumuz, 

evvelki gün itibarıyla 750 milyon TL civarındaydı. Bunun 315 milyon lirasını dün akşam 

itibarıyla ödedik. Geriye, mahsup ederseniz, işte 430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. 

Yakında ihaleler yapılacak. Bu çalışmalar çok önce başlamıştı, arsalarla ilgili. İhalelerin 

yapılmasını müteakip, alacağımız ikinci fazın da hiç kılına dokunmadan, bu bakiye borcun 

kapanması için şey yapıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu yönetim, Genel Kurulda verdiği sözün arkasında durmak için azami gayret sarf ediyor. 

Yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Her seferinde söyledim, kapımız açık. Bazı işlerde görüşlerimizi 

beğenmeyebilirsiniz, yanlış olabilir. Fakat dedim ki, gelin, bulun beni. Telefonum da açık. 

Konuyu tartışalım, ya siz beni ikna edin, ya ben sizi ikna edeyim. Ben sizden bir şey rica 

ediyorum. Bütün bu anlattıklarım çerçevesinde, lütfen bu yönetimin yanında olun. Bu 

yönetim, inanın bana, Galatasaray’ı bugünkü geldiği konumdan çıkartmak için mesaisini, her 

şeyini feda etmek üzere çok büyük bir çaba sarf ediyor.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana gündelik önemli konuları birinci ağızdan ifade ettiği için teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bazı şeyleri ben de sosyal medyadan okuyorum veya diğer basın kanallarından takip etmeye 

uğraşıyorum. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü’nün ne dedikoduya, ne yanlış bilgiye, ne de 

karalamaya ihtiyacı var. Lütfen hepimiz aklımızı başımıza devşirelim. Önemli bir dar geçitten 

geçiyoruz. Başkanın dediği gibi, bu kademe kademe gitmesi gereken bir iş. Ayrıca da, bunun 

yan türevleri var. Yan türevleri de 15 bin kişilik spor salonu, üst hakkı, vs. vs. Bu arada, Divan 
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toplantılarında Başkana rica ediyorum, birinci ağızdan bizi bilgilendirmesi için. Böylece de bu 

lüzumsuz spekülasyonları, sosyal medyada eksik bilgi ile yazılıp çizilen şeyleri önlememiz 

lazım.  

Evet efendim, gündeme devam ediyoruz. Güncel konular ve dilekler, beşinci maddemiz. Söz 

almak isteyen değerli üyelerimiz? Evet, siz söyleyin, ben yazacağım. Mehmet Helvacı. Başka? 

Hayrettin Kozak. Söz almak isteyen değerli üyelerimizi sırayla okuyorum. İbrahim Göknar, 

Tunç Üner, Mehmet Helvacı, Ergun Öztürk, İbrahim Yıldız, Hayrettin Kozak, Serhat 

Özalemdar. Unuttuğum, görmediğim varsa, buyurunuz. Yoksa görüşmelere başlıyoruz. Evet 

efendim, İbrahim Göknar, buyurun. 

İbrahim Göknar  

Sayın Divan Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, sessiz olalım lütfen.  

İbrahim Göknar  

Efendim, sunumuma başlamadan önce, Sayın Divan Başkanımız ve Sayın Kulüp Başkanımızı 

dinlerken küçük notlar aldım. Galatasaray, tarihinin en hummalı, en yoğun çalışma 

programını yaşıyor bu dönem. Aldığım notlardan birkaçını size okuyayım: Stat intifa hakkı, 

Riva, Florya, Ada, Kalamış, Florya’nın taşınması, eskiye yönelik denetim konuları, otel, 

basketbol salonu The Venue. Başkanımızın bugünkü sunumu, yan türevler, müze, tüzük 

tadilatı. Ve her şeyden önemlisi, tüm sportif faaliyetlerde yönetimimizin başarı veya 

başarısızlıkta tam sorumluluğu. Dolayısıyla, herhâlde bir spor kulübü değil Galatasaray. 

Herhangi bir spor kulübünün gündeminde bu kadar çok ve bu kadar önemli madde bir yıl 

içinde çözülemez. Ve bu şekilde bir araya gelmesi de gerçekten çok enteresan. Dolayısıyla, 

biraz önce Sevgili Başkanımızdan aldığımız müjde gerçekten büyük bir müjde. En başa bütçe 

yazmışım, onu söylemeyi atladım, kusura bakmayın. Doğru, en önemli konumuz bütçe ve şu 

anda, özellikle bankalara karşı olan -bunu hep hatırlarız- inanılmaz faiz yükünü üstümüzden 

atıyoruz demek ki.  

Sayın Başkanım, müsaadenizle naçizane küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Lütfen 

kulaklarınızı tenkitlere tıkayınız. Böylesine zorlu bir görevde, belki tek sakınca, her şeyi bir 

arada halletme isteği olabilir. Bu işler bir yılda, iki yılda, üç yılda bitecek işler değildir 

efendim. Bu çok uzun soluklu bir maratondur. Ama yeter ki, sizler hiçbir zaman moralinizi 

bozmayın. Bizler de, dediğiniz gibi, birer Galatasaraylı olarak, bu projelerin peşinde birbirimizi 

iteleyerek değil, köstek olarak değil, destek vererek devam edelim.  

Efendim, şimdi bakın, bunu niye söyledim? Geçtiğimiz hafta Perşembe günü, maalesef 

Galatasaray’la ilgili çok yanlış bir haber manşet oldu. Haberin başlığı buydu: “Galatasaray’ın 

kur zararı 30 milyon TL.” İkinci şeye geçebilirsek. Bunu şu şekilde açıkladılar. Dediler ki, 

Galatasaray futbol takımına yıl bazında belirli ödeme taahhütleri var. Her kulüpte olduğu 

gibi... Bu sadece Galatasaray’la ilgili bir haber değil aslında, ama başlık Galatasaray. O 
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enteresandır, geleceğim ve ödeme tarihleri geldiği zaman, bir referans noktasına oturtmaları 

lazım bu haberi. O yok. Haber onun için zaten yanlış. Galatasaray bir anda euro üstünden 

ödemeler yapılıyor, döviz cinsi euro olarak. O anki euro kurunu alıp, onunla çarpıp, 30 milyon 

lira zarar etti diye bir başlık çıktı.  

Bakın, bu haber niye yanlış, gelin diğer tabloda onu inceleyelim. Bu haberi okuduktan sonra 

internete girtim. Çünkü o haberin detayında diyor ki, euro kuru 4 lirayı geçti, 4,05-4,09 oldu, 

hâlbuki daha önce 3’lerde dolaşıyordu. Doğrudur, bunda yanlış bir şey yok. Ama bakın, son 5 

günlük detayı gördüğümüzde, euro kuru -bugün buraya gelmeden önce baktım- 2 Şubat’ta 

yahut daha öncesinde 4 liranın üstü iken, bugün 4 liranın altı. Şimdi ben bu haberi yapan ve -

diyelim ki bu doğru bir haber- sanki sadece Galatasaray etkilenmiş gibi, Galatasaray zarar etti 

başlığı atan kuruluşlara şunu söylemek isterim. O zaman buyurun, yarın da bu haberi 

değiştirelim, Galatasaray’ın zararı kur farkından dolayı şu kadar euro, şu kadar milyon TL 

azaldı diyelim. Böyle bir mantık olamaz herhâlde. Dolayısıyla, bu haber yanlış bir haberdir. 

Elbette her kulübün finansman departmanları o bütçe yılına başladıkları zaman dolar kurunu 

da, euro kurunu da, her ne ise, bunları planlarlar ve bütçeler o şekilde hazırlanır. Burada 

hepimiz şirket yönettik, şirket yönetenlerimiz var. Ve yıla o şekilde girilir, enflasyon tahmini 

gibi. Ha, eğer orada çok büyük aksamalar olursa, o zaten o kişilerin de kabahati olmaz. 

Türkiye’de dövizin böylesine yüksek çıkışları veya inişleri ülkenin kendi yapısıdır diyelim. Her 

ne ise, öyle olmuyor ya, direk Türkiye ekonomisi ile ilgili bir konu.  

Şimdi müsaadenizle, buradan ben sözü Futbol Federasyonumuza getirmek istiyorum. Bakın, 

Futbol Federasyonumuz 2015 yılında aldığı bir kararla yabancı oyuncu sınırlamasını kaldırdı. 

Amaç şuydu. Yabancı oyuncular Türkiye’ye gelsin, Türkiye’deki oyuncularla birlikte sahaya 

çıksınlar, yeteneklerini birleştirsinler ve bu sayede Türk futbolu oyunsal anlamda gelişsin, 

başarılı olsun. Ancak sonuç hiç de böyle olmadı. Bir taraftan yabancı oyuncular tabii ki 

yabancı para karşılığı buraya geliyor. Öyle değil mi? Buraya Türk lirası kazanmak için 

gelmiyor. Diğer taraftan, özellikle yaşı geçmiş, ama başarılı, emeklilik yaşındaki star oyuncular 

Türkiye vergi cenneti diye geliyor buraya. Bunu da biliyoruz. Çünkü Bulgaristan’dan sonra, 

Avrupa’daki futbolcu vergi oranı en düşük ülke % 15 ile biziz. Yani Türkiye’de düz bir memur 

en aşağı % 30 vergi öderken yahut kesilirken, maaşından futbolcu % 15 vergi ödüyor. Bir de 

biz bu futbolcuların sınırlamasını kaldırıp örnek olsun diye getiriyoruz.  

Çok özür dilerim ama çok taze bir olaydan bir anektodu da aktaracağım. Bunu rakip oyuncu, 

biz, o, siz diye söylemiyorum. Hiçbir şekilde yanlış da anlaşılmasın. O futbolcular da örnek 

olacak diye gelip, ellerini şortlarının içine sokuyorlar. Kardeşim, eğer ürtiker filan varsa 

doktora gitmen lazım, sahaya çıkmaman lazım. Bu şekilde, Türk futbolu da kalkınamaz.  

Buradan federasyona bir çağrı yapmak istiyorum, kur farkına dönerek. Doğrudur, Türkiye 

ekonomisi ile direk ilişkili. Yani bizim paramızın değer kazanması çok güç, gerçekçi olmamız 

lazım. Dolayısıyla, bu kurlar yükselecek. Yabancı oyuncular oynuyor. O zaman şöyle bir şey 

yapalım. Kulüpler Futbol Federasyonuna o sezonla ilgili, oyuncularına taahhüt ettikleri 

ödeme vadelerinin programını versinler. Dolayısıyla, ödeme vadesi günü Futbol 

Federasyonundan bir heyet veya Kulüpler Birliği bunu organize etsin, o günkü kurda eğer 

belirlenecek miktarın üstünde bir artış varsa, Futbol Federasyonu o kur zararının yarısını ilgili 
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kulübe iade etsin. Hayır, ben bunu yapmam, bu sizin kendi işiniz der ise, o zaman başka bir 

öneri yapalım. O zaman Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği birlikte, hiç vakit 

kaybetmeden UEFA’ya, Cenevre’ye gitsinler ve bu konunun lobisini şimdiden yapmaya 

başlasınlar. Çünkü eğer bu böyle giderse, bu kur farkından dolayı, her kulüp kendi 

finansmanında daima negatif yazacaktır.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

İbrahim Bey, toparlayalım efendim. 

İbrahim Göknar  

Beni dinleme sabrında bulunduğunuz için çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, teşekkür ederiz açıklamaları için. Sayın Tunç Üner. 

Tunç Üner 

Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  

Geçen konuşmamdan sonra, Galatasaray Spor Kulübü ilk defa olarak bana bir yazı gönderdi, 

resmî bir yazı, elinizde bize yardımcı olacak bir şey varsa bekliyoruz diye. Celal Canoğuz 

arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ama telefonla ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Mail attım, 

cevap alamadım. Dolayısıyla, randevuyu alamadığım için, eğer Sayın Başkanım da müsaade 

ederse, kendilerine burada takdim etmek istiyorum. Böylece hem kayıtlara geçmiş olur, hem 

de sizin haberiniz olmuş olur.  

Detaylara girmeden, sadece 2002-03 Özhan Canaydın, 2003-04 yine Özhan Canaydın 

dönemlerinde, geçen sefer de bahsettiğim gibi, bazı kayıplarımız var, kan kaybımız var. Bu 

vesile ile buradan sevgili arkadaşım, Sayın Başkan Dursun Özbek’e de şunu söylemek 

istiyorum. Verdiği çabaların farkındayız. Ne kadar büyük bir yükün altına girdiğinin de 

farkındayız. Ama naçizane fikrim, eğer bu kanama durdurulmazsa ve bu delik kapatılmazsa 

Galatasaray yara almaya devam edecek ve gelirlerinizi ne kadar artırırsanız artırın, ne kadar 

çaba sarf ederseniz sarf edin, bu kulüp düze çıkamayacaktır. Bu probleme bir çare bulmamız 

şarttır.  

Efendim, Romanya’da 1 milyon dolar geriye iade edildi. Karar verilen ile ödenen arasındaki 

transfer farkı 3.5 milyon olduğuna göre, Türkiye’deki 2.5 milyon dolar nerededir diye 

soruyorum ve araştırılmasını rica ediyorum. İrfan ağabey, müsaade ederseniz size vereyim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Tamam efendim, alırız. Ben yönetime iletirim. 

 

Tunç Üner 

Bir başka dosya, yine 2005-06 Özhan Canaydın yönetiminde çeşitli mercilerden gelmiş 

mektuplar, fakslar ve birtakım uygunsuz işlemlerden bahsediliyor. Bunu da isim vermeden -

ama burada var- Divan Heyetine, Divan Başkanlığına veriyorum.  
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2008-11 Adnan Polat yönetimi döneminde, gereken soruşturma ve araştırmaların yapılarak -

yukarıda belirtildiği üzere, burada yazıyor bütün isimler- 3 sezonda yaklaşık 60 milyon 

euro’luk transferlerde kulübümüzün herhangi bir zarara uğratılıp uğratılmadığı konusunun 

aydınlatılmasını arz ve talep ederim.  

2011-14 Ünal Aysal dönemi, Galatasaray’ın en çok transfer yaptığı dönem. Burada birtakım 

fotoğraflar, birtakım isimler ve benim şahsen şahit olduğum birtakım işlemler var. 

Dolayısıyla, bu konuların da araştırılmasını ve 110 milyon euro’luk transferin ne kadarının 

düzgün, ne kadarının düzgün olmadığının araştırılmasını istirham ediyorum.  

Aradaki Duygun Yarsuvat dönemi, 7 aylık dönem, hiçbir transfer yapılmamıştır. Dolayısıyla, 

yara almadığı tek dönem diye söyleyebilirim. Dursun Özbek yönetimine gelince, -benim çok 

eski arkadaşım- kendi işlerini nasıl yönettiğini bildiğim için, Galatasaray’ın işlerini daha da 

dikkatli yöneteceğini bildiğim için, adım gibi eminim, sektirmemek için elinden geleni 

yapıyordur. Ama ben kendisine bir arkadaşı, bir yakını olarak ve bir kulüp üyesi olarak yardım 

mahiyetinde, bazı transferlerin nasıl yapılabilir olduğuna dair tavsiyelerde bulunuyorum, 

bunu da kendisine iletiyorum.  

Son olarak, Celal Canoğuz arkadaşıma rica ettim. Araştırma yaptırdığınız şirket Londra’da 

mukim diyorsunuz. Ben bütün bunlara ilaveten söylemek istediğim, ilave etmek istediğim, 

detay vermek durumunda olduğum bir sürü şey iletmek istiyorum, kendilerinin karşısına 

oturmak istiyorum dediğim zaman, hayır, hiç kimse onların karşısına oturamaz, çünkü gizlilik 

istiyorlar, diyorsunuz. Peki, araştırma yapılıyor, dolayısıyla soruşturma da yapılıyor. 

Soruşturmanın kökeninde soru var. Ee, bana soru sormayacaksınız, onlara soru 

sormayacaksınız nasıl bulacaksınız? Bütün kalbimle diliyorum ki, kiminle çalışıyorsanız, 

inşallah düzgün bir şirkettir, inşallah bunlardan bir şey çıkmaz demezler ve inşallah bilgimize 

ve görgümüze de itimat ederek bizimle de görüşmeyi kabul ederler.  

Ben yine tavsiye babında biraz araştırdım. Bu konu Galatasaray’da hallolursa böyle olur. 

Dünyada bu konuları araştıran 5 tane ana şirket var, altıncısı yok. Bunlardan bir tanesi KROLL, 

Amerika’da, Manhattan’da merkezi. Bu bizimle ilgili değil diye düşünüyorum. Gerçi çok etkili 

bir şirket, bütün 3. zone diktatörlerinin saklı paralarını ve bir sürü olayı ortaya çıkartan bir 

şirkettir bu. İkincisi, Amerika’da, İngiltere’de ve Doha’da büroları bulunan QUEST. Londra 

diyor ama belki bu da bizimki değildir. Bu şirketin özelliği, İngiltere Premier League’inde bir 

sürü manipülasyonu ortaya çıkartmış olmasıdır. Adı da West. Londra merkezli bir şirket de bu 

konuda Vero. Vero şirketi FİFA’da, UEFA’da bir sürü yolsuzluğu ortaya çıkartmış, yine çok 

etkili bir şirkettir. Umarım bununla çalışıyorlardır. Sonuncu olarak da, INTERNATIONAL F.G. 

SOLUTIONS. Pardon, sondan bir önceki. Bu da Amerika’da olduğu için konumuz dışı. Bunu 

geçiyorum. Benim çalışılmasını arzu ettiğim -çok isterdim- son şirket de S.I.C. Fransa orijinli, 

İsviçre’de mukim, FİFA’ya çok yakın, komşu ve adamların spesyalitesi transfer yolsuzlukları.  

Eğer bu 5 şirketten biriyle çalışmıyorsanız, yine bu meşhur Jean-Louis Dupont isimli avukat 

misali paranızı sokağa atıyorsunuz. Bilemiyorum, belki bizi tatmin etmek için uğraşıyorsunuz 

ama bence doğru yapmanız için bu şirketlerle çalışmanız gerekirdi diye düşünüyorum. 

Sorarsanız tekrar veririm bu belgeleri de, ümitle bekliyorum, bu yaranın kapanmasını, 

Galatasaray teknesinin deliğinin tıkanmasını ve şu belgelerde isimleri geçen, Galatasaray’ın 
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parazitlerinin artık kulübün kapısından içeri sokulmamasını sağlayabilirsem, dünyanın en 

mutlu Galatasaraylısı olacağım.  

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Tunç Üner’in üzerinde hassasiyetle durduğu bu araştırma komisyonu işi, kendisinden 

geçen toplantıda talep edilmişti. Gerekli belgeleri düzenlemiş, bana tevdi etti. Yönetim 

Kuruluna, Başkana vereceğim. Ancak bu konuyla ilgili, kulübümüzün şu anda genel 

koordinatörlüğünü yapan Celal Canoğuz arkadaşımıza da bir cevap hakkı doğdu. Buyurun 

efendim, açıklama hakkı. 

Celal Canoğuz 

Sayın Başkanlarım, Sayın Değerli Divan Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar,  

Yaklaşık 6 aydır, Galatasaray’da satın alma, bütçe planlama ve insan kaynakları konusunda 

koordinasyon görevi yapıyorum. Göreve başladığım günden itibaren, geçmişe yönelik 

araştırmalar konusu bana emanet edildi ve işin takibini o tarihten itibaren ben yürütüyorum. 

Sevgili Tunç kardeşimle tabii çok eskiye dayanan, hem sportif, hem dostluk anlamında 

ilişkimiz var. Kendisinin bu konudaki hassasiyetini bildiğim için, geçen Divanda daha önceki 

sözlü ifadelerine ilave olarak bu konuda tekrar ısrarcı olunca, bu sefer resmî hüviyetimle bir 

mail mesajı attım. Mail adresine ulaşamayabilir, göremeyebilir diye, Whatsapp üzerinden 

aynı mesajı tekrarladım. Daha sonra Facebook’ta bu konu üzerinde yazıştık. Bu dokümanları 

beklediğimi, bana teslim etmesini resmen tekrar istedim. Açıkçası, ne benim telefonuma, ne 

de mail adresime böyle bir talebi düşmedi. Olabilir, elektronik ortamda bu tip sıkıntılar 

yaşanabilir ya da kendisi belki böyle bir toplantıda herkesin huzurunda bu evrakları bana 

teslim etmeyi tercih etmiş olabilir. O tercihine de saygı duyuyorum. Böyle olması daha iyi 

oldu. Dolayısıyla, bir evrak kaybı söz konusu olmaz.  

Hiç merak etmesin, o evrakların içeriği itibarıyla, bu konudaki uzman kuruluş saydığı 

kurumlar arasında bulunuyor. O ismi burada açıklamam doğru olmaz. O evraklar 

çerçevesinde, bizi aydınlatacak, bu konuda isimleri geçen birçok kişinin belki de üzerinden bu 

yükü kaldıracak ya da hakikaten bu konuda sıkıntılar varsa o sıkıntıları ortaya çıkarabilecek 

bir çalışmayı sonlandırmış olacağız. Burada Tunç’un verdiği dokümanların tabii katkısı büyük 

olursa, kendisine yine bu kürsüden ayrıca teşekkür ederiz. Profesyonel pozisyonum itibarıyla, 

diğer verdiği mesajlara burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Herkese teşekkür 

ediyorum. 

 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Celal Bey, ben size bunları tevdi edeyim, hem heyetin huzurunda. Bir de ayrıca, sizin titizlikle 

bu işin üzerinde duracağınızı biliyoruz. Açıklamanız için de teşekkür ediyoruz. 

Celal Canoğuz  

Ben teşekkür ederim efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Mehmet Helvacı, buyurun efendim. 

Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Başkanım, Değerli Galatasaraylılar, Divan Kurulu Üyeleri, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bu kürsüden sıklıkla yönetimin faaliyetlerini tenkit ederiz. 

Ben İbrahim Beye katılmıyorum. Tenkitlere kulaklarınızı kapamayınız Başkanım, açık tutunuz, 

dinleyiniz, kararınızı ona göre verirsiniz. Ama bugün burada tenkit yapmak için 

bulunmuyorum. Teşekkür etmeye geldim. Biz Galatasaraylılar, tenkit yapabildiğimiz kadar 

teşekkür etmeyi de başarmamız lazım. Son verdiğiniz müjdeler, yaptıklarınız için size teşekkür 

ederiz. Ayrıca, ileriye yönelik düşünceleriniz bakımından da yine bir teşekkür borçlu 

olduğumuzu düşünüyorum.  

Siz bir tarih verdiniz. Doğrudur, 2004-05 yılından beri, Galatasaray birtakım şeyleri yapmak 

için çalışıyor. Ama bunların en önemli eksikliği mevzuattı Sayın Başkanım. 2012 itibarıyla 

Türkiye’de bu mevzuatlar değişti ve bu değişen mevzuat çerçevesinde, bizim de artık 

tüzüğümüzü değiştirme imkânımız ortaya çıktı. Bu yoldaki çalışmalarımızdan zaten siz de 

haberdarsınız, heyet de haberdar. O yüzden, sizin yaptırmış olduğunuz çalışmalarla beraber, 

tüzüğün yenilenmesi geleceğe yönelik olarak Galatasaray açısından belki de en önemli fayda 

olacak. Yani bu yaptıklarınızı küçümsemek için söylemiyorum. Ama herhâlde bu kalıcı, en 

önemli fayda olacaktır. O yüzden, bunun bir an evvel yapılmasında, sizin de belirttiğiniz gibi, 

büyük önem görüyorum. Bunun için size bir kez daha teşekkür ediyorum.  

Bir istirhamım var. Bunu söylemeye gelmemiştim, ama konuşulanlar üzerine söylemek 

arzusundayım. Biz hepimiz Galatasaray’ı çok seviyoruz. Hatta hepimiz, hepinizden fazla 

Galatasaray’ı seviyoruz. Yani her Galatasaraylı kendi sevgisinin diğer Galatasaraylılardan 

üstün olduğunu düşünüyor. Ben öyle görüyorum, benimki öyle. Benim sevgim sizinkilerden 

üstün, öyle düşünüyorum. Ama tabii bu böyle değil, gerçek değil bu söylediğim. Hepimiz 

Galatasaray’ı elbette kendi sevgi ölçümüz içerisinde seviyoruz, hepimiz yararlı olmaya 

çalışıyoruz. Bu yarar yöntemimiz farklı olabilir, ama gerçekten herkes yararlı olmak amacıyla 

yapıyor. Fakat burada bir şeye dikkat etmek lazım. Bazı şeyleri müphem bıraktığımız zaman, 

üstü kapalı, üstü örtülü bıraktığımız zaman, ne olduğu anlaşılmayan şüpheler yaratıyoruz. O 

yüzden, ben biraz evvelki konuşmaya şahit olduktan sonra, buradan ortaya çıkacak olan tüm 

sonuçların, size verilen -Tunç Üner ağabey bu isimleri size verdiğine göre, bize vermesinde de 

bir sakınca yoktur- bu isimlerin herkesle paylaşılması gerektiğini, sonuçlarıyla birlikte, 

lehte/aleyhte bu kişilerin de kendilerini savunma imkânının onlara verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Çünkü bu biçimiyle şüpheli bir ortam ve bu şüpheli ortamdan beslenen çeşitli 

kişilerin olabileceğini tahmin ediyorum. Bunun önüne geçmenin de yine sizin tarafınızdan 

halledilmesi gereken, maalesef yeni bir iş olarak size yüklendiğini söylemek zorundayım.  

Tekrar sosyal medya ile ilgili söylediğiniz hususlarda haklısınız. Bu teşekkür nedeniyle akşam 

ben de eleştiri alacağım sosyal medyadan, ama onlara kulağınızı kapatabilirsiniz, çünkü orada 

isimler yok, cisimler yok. Gerçekte isim ve cisim olan yerlerde ise dinlemeye devam edin, 

zaten dinliyorsunuz.  
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Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Mehmet Helvacı’ya teşekkür ederiz. Hatırlatmama herhâlde gerek yok, tüzük 

tadil taslağı hazırlayan komitenin başkanı Sayın Prof. Mehmet Helvacı. Efendim, Sayın Ergun 

Öztürk, buyurun. 

Ergun Öztürk 

Sevgili Galatasaray’ımızın Sayın Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulunun Sayın 

Başkanı, Sayın Basın Mensupları, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim,  

Sayın Başkanımın spor kompleksi ile ilgili projesini olumlu ve yararlı buluyorum. Hayata 

geçirildiğinde de camiamıza çok yarar getirecektir kanısındayım. Camiamıza hayırlı olsun. 

Sayın Başkanımın maddi durumu çok vahim ve içler acısıdır. Bu duruma gelmemizde bugünkü 

yönetimin hiçbir katkısı bulunmamaktadır.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Bizim bu duruma gelmemizin başlangıcı, her Galatasaraylının kalbinde taht kuracak teknik 

heyeti getiriyorum, denildiğindedir. Ki benim kalbimde taht kurmamıştı, bu teknik direktör 

getirilerle, götürülerle, Galatasaray’ımıza 59 milyon dolar zarar vermiştir. Biz oralardan 

buralara geldik. Sayın Başkanımın iyi niyetinden asla şüphem olamaz. Biz bir ve beraber 

olduğumuz sürece dağları aşarız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olamaz. Sayın 

Başkanımın arkasında durarak bugünleri kısa sürede atlatırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi 

olmasın.  

Bunun yanında, spor kamuoyunda Galatasaray’ımızın aleyhine tertiplenen kumpaslarla ilgili 

maalesef kulübümüz gereği gibi temsil edilmemektedir. Âdeta yalnızlığa terk edilmiştir. 

Sadece görsel medyada, söylenmemesi gereken, ketumiyet arz eden açıklamalar yapılmıştır. 

Sevgili Galatasaraylılar,  

Biz Galatasaray olarak bir aileyiz. Sorunlarımız olabilir, ki vardır da. Bunların konuşulacağı yer 

medya, televizyonlar değildir. Biz bir aile olduğumuza göre, bunlar aile içinde ve Genel 

Kurulda tartışılır ve karara bağlanır.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Ülker Arena’da oynanan basket maçında, “O... çocukları, hoş geldiniz” pankartı açılmış ve 

futbol takımı kalecisi amigoluk yaparak, kulübümüz aleyhine hakaret içerikli ve aşağılayıcı 

tezahürat yapmıştır. Bu affedilmez durum karşısında sükûnet hâkim olmuştur. Aynı hakareti 

bizim kalecimiz yapmış olsaydı... Haşa, bizim kalecimizin spor kamuoyunda da, her kulübün 

seyircisinde de efendiliği tescil edilmiştir. Sayın Başkanım, bu hareketle ilgili Basketbol 

Federasyonuna ve yasal yollara başvurdu mu? Bu hareket Türk Ceza Kanunu’na göre suç 

teşkil eder, hem de tazminatı gerektirir. Şayet başvurmadıysa Sayın Başkanım, bilamenfaat, 

bilaücret, kulübümüzün menfaati için 24 saat hizmet vermeye amadeyim. Kulübümüzün her 

üyesi de yasal yollara başvurma hakkına haizdir. Ben şahsen bu hakkımı kullanacağım. Sayın 

Başkanımdan ricam, kulübümüzün hakkını ve hukukunu korurken, gerektiğinde yumruğunu 

masaya vursun, kulübümüzü yalnız bırakmasın.  

Sevgili Galatasaraylılar,  



16 
 

Her zaman söylediğim gibi, biz Galatasaray olarak büyük bir çınarız. Bu çınarı hiç kimse 

deviremez. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman tüm sıkıntıları atlatıp her şeyin 

üstesinden geliriz.  

Hepinize derin sevgilerim ve saygılarımla hayırlı günler diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ergun Öztürk’e teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Sayın İbrahim Yıldız. 

İbrahim Yıldız 

Türkiye’nin ve dünyanın bir numaralı takımının yöneticisi ve başkanı, Değerli Kulüp Başkanım, 

Allah’ın yaratırken özene bezene yarattığı ve ayrıcalık verdiği Değerli Galatasaraylılar, Divan 

Kurulu üyelerini muhabbet ve sevgi ile selamlamaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Hepinize 

hayırlı günler diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. 

İbrahim Yıldız 

Sevgili Galatasaraylılar,  

1987 yılında başkanlığını yaptığım Gaziosmanpaşa’da benim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

İçişleri Bakanı olan Sevgili Ali Tanrıyar ağabeyimin beni üye olarak Galatasaray’a katmasından 

sonra, aradan geçirdiğim 27 yılın sonunda, bu geçtiğimiz günlerde Divan Kurulu üyeliğini 

kazanmış ve sizlerle beraber olmanın derin mutluluğunu ve şerefini yaşamaya başlamış bir 

kişiyim. Sizlere hitap etmek için bana fırsat veren ve söz hakkımı kullandıran Sayın Divan 

Başkanıma da bu arada teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.  

İki konuda huzurunuzda fikrimi ifade etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, 12 yıllık bir 

hasretten sonra, hemen hemen her yıl bize çok açık fark atmış olan diğer takımlara yetişip, 

yıldızın dördüncüsünü de taktıran, geçmiş dönemdeki başkanlarımıza şükran ve sevgilerimizi 

sunuyorum. Galatasaraylıları hep şampiyonluklara, sevinmeye alıştırdıkları için bu dönemde 

başkanımız olan ve işin ekonomik yönünden Galatasaray’ı bir dünya takımı yapma gayretinde 

olduğuna inandığım Sevgili Başkanımdan da bu şampiyonluk zevklerine inkıta vermeden 

Galatasaray’ı yine kendi döneminde Süper Lig’in şampiyonu olarak bizlere sunmasını 

bekliyorum. Bu işi yapmak istediklerine, benden de fazla yapmak istediklerine, Allah’a 

inandığım gibi inanıyorum. Ama bazı şeylerde daha fedakârane davranılması gerektiğine de 

inanıyorum. Mesela, 100 küsur yıllık geçmişi olan Galatasaray, altyapısını çalıştıran bir teknik 

direktöre asla emanet edilmemeliydi. Milyonlarca liralık transfer yapıyoruz, milyonlarca 

euro’luk transfer yapıyoruz. Bu ekonomik şartlara rağmen, Galatasaray’a en iyi topçuları 

alıyoruz. Ama takımı antrene edecek, takıma daha fazla güç katacak bir teknik heyeti takımın 

başına getiremiyoruz. Benim kanaatim, bu Galatasaray için çok büyük bir haksızlık.  

Efendim, arkadaş iyi takım çalıştırıyor. İyi takım çalıştırmak, takımı çalıştırmakla değil, 

başarıya ulaşmakla ölçülebilir. Devre arasına geldiğimiz şu dönemde, Türkiye Kupası’ndan 

elenmiş, yüzdeye vurulduğu zaman şampiyonluktaki şansı % 25’lerde olan bir takımın 

taraftarıyız. Oysa ki biz Galatasaraylılar, buna alışık olmayan insanlarız. Peki, ne yapmak lazım 
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diye sorarsanız, -ki içinizden birçok insanın sorduğuna inanıyorum- Sayın Başkanım, yol 

yakınken bu yanlıştan dönün, derim. Galatasaray’ı başarıdan başarıya koşturmuş onlarca, 

yüzlerce kişi var. Saymakla bitmez. Bırakın Hollandalıyı, bizim altyapılarımızdan yetişmiş olan 

Bülent’leri de getirseniz, Raşit’leri de getirseniz, bundan daha fazla başarı sağlayacaklarına 

Allah’a inandığım gibi inanıyorum. Takımı bir araya toplayacak, arkadaşlığı tesis edecek 

insana ihtiyaç var.  

Ben Gaziosmanpaşa Spor Kulübü’nde yöneticilik ve başkanlık yapmış bir kardeşinizim. Eğer 

oyuncular arasında ufak bir nifak, ufak bir ayrılık, Sabri ile Selçuk’un yaptığı gibi ufak bir dalaş 

başlarsa bunun önünü kesmezseniz. Ne yaparsanız yapın, o takımı başarıya götüremezsiniz. 

Takımın başına bir ağabey lazım. Bu ağabeyi bulup, kimliğine ve kişiliğine bakmadan... Her 

Galatasaraylı Allah’ın özene bezene yarattığı bir mahluktur. Öyle bir insandır. Ben 

Galatasaraylıyım diyen herkesin diğerlerinden farkı vardır. Ben başkanımın yerinde olsam, şu 

kalan çok az zaman içerisinde, -görev yapan arkadaşımızı küçümsemiyorum veyahut da ona 

görevini yapmıyor anlamında bir şey söylemiyorum, böyle bir şey düşünmüyorum- 

Abdurrahim Albayrak’ı futbol şube sorumlusu olarak getirirseniz, -yakından tanıdığım ve 

geçmişte de bize referans verdiği için söylüyorum- yine inanıyorum ki, Galatasaray ipi 

şampiyon olarak göğüsleyecektir.  

Başındaki antrenör arkadaşı bırakın, üyelikte en az 25 yılını doldurmuş insanlar olarak 

hepimiz biliyoruz ki, Galatasaray’ın ismi bir başkasının önüne koyulması gerekmeyen bir 

isimdir. Siz bunun başına şu anda yardımcı antrenör olan Ayhan’ı bıraksanız, bundan daha 

başarısız olamaz. Bunu kimin getireceğini ben söylersem ayıp etmiş olurum. Sayın Başkanıma 

böyle bir saygısızlık yapmayacağım için o ayıbı da işlemeyeceğimi size ifade etmek istiyorum.  

İkinci şeyi ifade etmek istiyorum, fazla vaktinizi almadan. Son yapılan federasyon 

toplantısında, Sayın Federasyon Başkanına da aynı şeyleri söylediğim için, Galatasaraylı 

arkadaşlarımla, kardeşlerimle, soydaşlarımla bunu paylaşmak istiyorum. Ben bir göçmen 

çocuğuyum. Şu anda Süper Lig’e bir bakın. İçinde Galatasaray’ın da olduğu bu devasa 

kulüpler 80 milyonluk Türkiye’den 18-20 tane oyuncu çıkartamayıp, 6.5 milyon nüfuslu 

Bulgaristan’dan, 2.5 milyon nüfuslu Makedonya’dan, 8 milyon nüfuslu Yunanistan’dan, 10 

küsur milyon nüfuslu Portekiz’den ve Avrupa’nın diğer ülkelerinden, milyonlarca euro para 

ödeyip futbolcu transfer ediyorlar. Bir Türk vatandaşı olarak, içim sızlıyor. Biz TIR’lar dolusu 

mal gönderip ülkemize döviz kazandıralım derken, bizim kulüp başkanlarımız, kimisi 

bankalara borçlanarak, kimisi şirketlerin hisselerini satarak, kimisi cebinde harçlığı olmadığı 

hâlde takımını seyretmek için statlara koşan seyircinin kulübe verdiği imkânları kullanarak, 

böyle her şeyi çarçur ediyorlar.  

Peki, ne yapmak lazım? Sayın Başkanım, bir oyuncuya 3,5-4 milyon euro parayı hiç gözünüzü 

kırpmadan veriyorsunuz. Tabii bu, Galatasaray’ın menfaati için verilmiş bir para, insanları 

mutlu etmek için verilmiş bir para. Ama dünyayı tekrar keşfetmenin bir anlamı yok. 

Avrupa’ya işçi olarak gitmiş ailelerin çocukları, o ülkelerin birinci liglerinde oynayan 

takımlarda top koşturuyorlar. Hatta Mesut Özil diye bir arkadaşımız Alman Milli Takımı’nın 

beyni. Mesut Özil’ler, diğer Türk çocukları Belçika’da, Almanya’da, Fransa’da, İspanya’da 

futbolcu oluyorlar da, 80 milyonluk Türkiye’de neden futbolcu olamıyorlar? Çünkü altyapı 
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dediğimiz şey, bizde sadece bir isim olarak geçiyor takımlarımızda. Hâlbuki her şeyin “en”ini 

yapan, yani her şeyin birincisi olan Galatasaray şu örnek davranışı yapsa, Türk futbolunun da 

kurtuluşunu sağlamış olacak. Bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde belki yapılmayabilir, ama 

Sayın Başkanım bir futbolcu transfer edeceğine, Galatasaray’da top koşturmuş, antrenörlük 

belgesi almış, bu işe sevdalı olan insanları, Fatih Terim’i Galatasaray’ın başına getirip 

şampiyon yapsanız ne olur? Onu nasıl olsa yapan birileri olur. Ama altyapıyı yapacak, bunun 

örneklerini gidip yerinde tespit edecek, Ajax takımı nasıl altyapıda oyuncu yetiştiriyor, 

Almanya’daki takımlar nasıl altyapılarından oyuncu yetiştiriyor, bir yıl süreyle bu işin takibini 

yapmış olsanız, Galatasaray 80 milyonluk Türkiye’de yetiştirip oynattığı değil, yetiştirip sattığı 

oyuncularla da ekonomisini düzlüğe çıkaracak bir takım hâline gelir. Bunu görmek yeterli. Bu 

işe gönül vermiş o kadar çok sevdalı var ki, yeter ki elinden tutun.  

Şimdi Almanya’da hepimizin bildiği bir takım var, Mönchengladbach. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Yıldız, toparlayabilir miyiz efendim? Lütfen. 

İbrahim Yıldız  

Toparlıyorum efendim, bu örneği verdikten sonra toparlıyorum. Beni protesto için 

alkışlıyorsanız hemen sözümü bırakabilirim. Hayır, yani öyle bir şey de olabilir. Niçin olmasın, 

insanlar bana sabretmek zorunda değil. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Siz devam edin efendim, buyurun. 

İbrahim Yıldız  

Mönchengladbach 200 bin nüfuslu bir şehrin takımı. Yılladır Alman birinci liginde, Avrupa’da 

söz sahibi olan bir takım. Bunları araştırdığım için söylüyorum, duyduğum için değil. Meraklı 

olduğumdan gidip araştırdım. Bu takımın 1.700-1.800 den aşağı düşmeyen lisanslı oyuncusu 

var. Ve bir altyapı yapmışlar, hedefleri şu. Kendilerinde top oynamış olan ve takımını seven 

oyunculara antrenör belgesi aldıktan sonra diyorlar ki, bu sene bir veya iki tane çocuğu 

yetiştirecek, 17-18 yaşındaki çocuğu piyasaya süreceksiniz. Mönchengladbach hiç dışarıdan 

oyuncu transfer etmez. Ederse de bir siyasetten dolayı eder. Kendi bünyesinden yetiştirdiği 

oyuncularla takımı oynatan bu kulüp, her yıl sattığı oyuncularla da ekonomik faaliyetlerini 

sürdürüyor. Örnek alınacak bir takım olduğu için verdim bu örneği.  

Ben Galatasaraylıların çok akıllı insanlar olduklarına, özel insanlar olduklarına inanan bir kişi 

olarak, geçmişte yapılan şeylerin daha tekamül ettirelerek bizim önümüze sunulacağına, 

Galatasaray’ın, tıpkı sportif başarılarda Türkiye’ye örnek olduğu gibi, bu konuda da, altyapı 

çalışmalarında da örnek olacağına inanıyorum. 

Bana söz verdiği için Sayın Divan Başkanıma, dinlediğiniz için de sayın kurul üyelerime kalbî 

şükranlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Yıldız’a teşekkür ediyoruz, verdiği faydalı bilgiler için. Kendisine de hoş 

geldin diyoruz. Sayın Hayrettin Kozak, buyurun efendim, sıra sizin.  

Hayrettin Kozak 

Çok Değerli Galatasaraylılar, Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım, Sayın Başkanlarım,  

22 Ekim’i bir hatırlayalım hep beraber. Malum, Olağanüstü Genel Kurul tarihini söylüyorum. 

Dopdolu bir salon vardı. Tarihimizin ikinci en yüksek katılımlı Genel Kuruluydu. İkinciydi. 

Şimdi efendim, o gün konuşulan konu malum. Sayın Başkanın hazırladığı projenin sunumu ile 

ilgili bir Olağanüstü Genel Kuruldu. Dolayısıyla, o güne varıncaya kadar herkes Galatasaray’ın 

içinde bulunduğu -o gün öncesinde ve o günkü- mali durum hakkında, -Galatasaray 

Kulübü’nün aklı başında insanlarının tamamı, az bilenler de- bilgi sahibiydi. Galatasaray’ın 

son derece vahim bir mali tablo ile karşı karşıya olduğunu hepsi biliyordu. Ben de oradaydım, 

ben de biliyordum. Siz de oradaydınız, hepiniz biliyordunuz. Başkan da onu şöyle söyledi, 

konuşmasına başladığı zaman, “Yolun sonuna geldik.” dedi. Arkasından ben de çıktım. O 

bitirdikten sonra, bir süre sonra ben de birkaç laf edeyim dedim. Yolun sonuna gelindiğini 

yalnız o söylemedi, ben de aynı şeyi söyledim. Çünkü ben de aynı şekilde, uzun yıllardan beri 

haşır neşir olduğum mali tablolardan bana gelen veriler neticesinde, yolun sonuna 

geldiğimizden adım gibi emindim. Yolun sonuna gelmiştik biz. Şimdi çok kimse yolun sonuna 

geldiğimizi söylüyor, çok kimse felaketler içinde olduğumuzu söylüyor. Herkes söylüyor. 

Söylüyor, söylüyor.  

Ne yapacağız? O gün orada -ki Olağanüstü Mali Kongre, iyi bir vesile var- herhangi bir şekilde 

ortaya bir proje koyan oldu mu? Proje derken, belki, belki değil; spesifik, bir şeyler içeren, ne 

yapılacağını içeren, nasıl bir noktaya gelebileceğimizi içeren spesifik bir proje ortaya kondu 

mu? Maalesef konmamıştı, biliyorsunuz. O gün için, o günün şartlarında, Sayın Başkan, -ki 

kendisine uzun zaman, çok ciddi eleştiriler getirmiş bir adamım. Bugün de onun için 

eleştiriliyorum ben, çok yoğun eleştiriliyorum. Niye olduğunu söyleyeceğim.- çıktı, bir proje 

sundu. Malum, çok ciddi bir oyla, hemen hemen tam eksiksiz oyla onay da aldı ve yola çıktı. 

Tarih 22 Ekim. Bugün 8 Şubat 2017. Tam 3 ay, 16 gün geçmiş. Dikkat edin. 3 ay, 16 gün. Ben 

dahil hepimiz çok sabırsızız. Nerede, ne oluyor, o kadar laf oldu, nerede şu ve eleştiriyoruz. 

Ben de eleştiriyorum, kendi iç dünyamda. Kendisine de bazen söylüyorum, onu bilin.  

Şimdi bugün geldiğimiz noktada, hemen birçok konuşma oldu. Başkanın konuşmasından 

sonra, minik bir detay ortadan gitti. Bir paradan bahsetti, 364 milyon. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

342 milyon. 

 

Hayrettin Kozak  

342 milyon. 342 milyon cash para gelmiş ve şu, şu olmuş diye hepiniz dinlediniz. Devlet 

kurumlarının hâlini düşünün. Hükümetin tutumunu, onun karşısındaki tavırlarını düşünün. 

Hepsini düşünün, Galatasaray’ın bitik hâlini de düşünün. Biz bu hâlimizle, daha bitmiş bir şey 
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yok, hemen söyleyeyim. Yani bu para geldi, her şey bitti filan demiyor Hayri. Ona devam 

edeceğiz. Kim dedi? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyelim efendim, buyurun. 

Hayri Kozak  

Onlar boş laflar, sonra konuşuruz. Galatasaray bitmez değil, Galatasaray bitiyordu. Şimdi ben 

Sayın Başkana, o kritik dönemde, cidden çok sorunlu olarak gördüğüm bir konuda ben ve 

arkadaşlarıma duyduğu güven ve gösterdiği itimat dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu görevi 

bana tevdi etti. Tabii benim omuzuma daha büyük bir yük bindi, çünkü o kadroyu ben 

oluşturacaktım, isimleri ben saptayacaktım. Zaten iki tanesi belliydi. Bir isim babası vardı, 

hatırlayacaksınız, Sami Çölgeçen. Zaten önlemler alınmasını öneren oydu. Dolayısıyla, 

projenin isim babası o vardı. Yanında Hüsamettin Kavi. Büyük çoğunuz, iş dünyasının hepsi 

tanır. Geriye dönük yıllarda, Türk sanayisinin çok önemli girişimlerine sanayiciler grubunun 

başında bir kişi olarak imza atmış bir arkadaşımız vardı. Benden 5 yaş küçük olduğu için 

arkadaşımız diyorum. Yanına onu koyduk. Ayrıca, benim 45 yıllık Galatasaray üyeliğim 

süresince her yönüyle, her tarafıyla, bütün mali kongrelerde, Divan toplantılarında yakinen 

izlediğim, kulübün işleriyle, her şeyiyle haşır neşir olmuş 4 tane arkadaşımı aldım. Hepsi de 

buradalar. Dursun Özbek ve daha önceki yöneticileri, aynen benim gibi, bangır bangır yerden 

yere vuran adamlardı. Ben onlara güvendim, çünkü meseleleri birbirine karıştırmayacaklarını 

adım gibi biliyordum ve gururla o listeyi önerdim Sayın Başkana. O da biliyordu. Ben acaba 

diyordum. Ya bunlar devamlı bana vurup duruyorlar, sen bunu nasıl koyarsın, der diye de 

beklemedim değil. Tek bir şey söylemeden, aynen kabul ediyorum dedi ve biz bu çalışmaya 

başladık.  

Bir şeyler yaptık, ettik. Bugün onlara girmiyoruz tabii. Size sunduğumuz zaman, teşekkürü 

hak edecek miyiz, hak etmeyecek miyiz, o zaman belli olur. Ama biz 14 toplantıda tam 60 

küsur saat yoğun şekilde çalıştık. Bayağı kavgalar ettik aramızda. Çok ciddi tartışmalar yaptık. 

Bana göre ve inanıyorum arkadaşlarım da aynı düşüncede, Galatasaray’ın geleceğine yönelik, 

kabulü çok kolay olmayan, son derece ciddi, köklü, Galatasaray’ı doğru dürüst yollara 

götürecek bir şekil çizmeye çalıştık. Hepsini göreceksiniz. Bunu yaparken, bizim bu 

çalışmalarımızdan (Asla Helvacı kardeşimi bu konuda konu etmiyorum. Çok değerli, sevdiğim 

bir kardeşimdir. Tek kelime söylemedi bize.) Tüzük Komisyonu’ndan bile eleştiriler aldık. Vay, 

bu etik kurulu da nereden çıktı? Nereden, kim koyduysa bize o şeyi. Biz etik kuruluymuşuz! 

Ben etik metik değilim, öyle bir haddim de yok. Arkadaşlarım adına da böyle bir şey 

söyleyemem. Bize etik kurul deniliyor. Bizim adımız etik kurul filan değil. Bizim adımız 

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kriterleri Komitesi’dir. Bunun altını çizelim bir defa.  

Şimdi bizim çalışmamız, Sayın Başkanın söylediği gibi, biz noktasını koyduk. Ama 2-3 şartımız 

var. Mutlaka iki ayrı uzman avukatın incelemesinden geçecek, onaylarını alacağız. Bir de, 

Tüzük Komisyonu ile mutlaka bir mutabakat yapacağız, çünkü bu şablon gibi, o tüzüğün içine 

girmesi gereken şeyler var. Onsuz olmaz. Neden? Bizim anayasamız çünkü. Zannetmeyin ki, 

biz tüzüğü alıyoruz, tersine çeviriyoruz. Hiç alakası yok. Bizim titizlik gösterdiğimiz belli 
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noktalarda, biz yepyeni maddeler koyduk. Burada Sevgili Mehmet Helvacı uygun görürse, 

arkadaşları kimlerse, Sayın Başkanımızın nezaretinde görüşeceğiz, Galatasaray için aklın 

yolunu bulacağız. Bizim dediklerimiz olmasa da mecburuz bulmaya.  

Aynen dediği gibidir Başkanın. Senelerdir bu rakamların içinde yuvarlandık. Senelerdir 

karşınızda bıktırdım sizi. Biz göre göre geldik bugünlere, artık yeter. Şimdi ben size teşekkür 

ediyorum Sayın Başkanım, ben ve arkadaşlarım adına. Şimdi baktığımız zaman, henüz hiçbir 

şey bitmedi. Belli bir montant girdi, ama bunu yabana atmayalım. O 340 milyon civarı ne ise, 

o cash para neleri getirdi şu an için? Efendim, o şuydu, azdı, neyin karşılığıydı, ben 

düşünmedim bile. Benim derdim, Türkiye’nin şu günkü ortamında, nakdin sıfır olduğu 

ortamda, biz o parayı aldık, kasamıza koyduk ve orada bekletmedik, aynı akşam yerine gitti. 

Şimdi bizim temliklerimizin büyük çoğunluğunun önü açıldı. Ben öyle düşünüyorum. Öyle mi 

Sayın Başkan?  

Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ben kendim tarif edemeyecek kadar zayıfım. 

Neden? Bundan sonra Galatasaray’ın cebine girecek bütün paralar kulübün kullanımına 

açıktır. Bu demek değildir ki, Galatasaray’ın borçları bitti. Hayır, Galatasaray nakit akışının 

önünü açtı. Artık Galatasaray’a gelen paraları tasarruf etme imkânını bulacak. Ben yarın bu 

2.5 milyonu nereden ödeyeceğim diye insanlar sabahlara kadar uykusuz kalmayacak. Bu 

böyleydi. Bizim 3.5 ay civarı o kulübün içinde bulunduğumuz zaman, -ben biraz da 

meraklıyımdır- yoğun şekilde gördüm oradaki durumu. Cenaze evi gibi, her gün yeni bir sorun 

geliyor. Nasıl halledecekler diye insanlar koşuşuyorlar orada. Bu böyle. Bu da bugün olmadı. 

Onun için, hepimizin aklını başına alması lazım. Şimdi daha olay bitmedi.  

Bakın, önümüzde Mali Kongremiz var. Mayısın herhâlde sonlarında yapılacak, ikinci yarısında. 

Yani en az 2 ay var önümüzde. Bu henüz atılan 2 adım, burada gördüğünüz Arena konusu, 

işte bu para. 25 Mart’ta Genel Kurul tarihi de belli. 25 Mart’a kadar ciddi bir süre var daha. 

Geçecek süre zarfında, Başkanın atacağı mutlaka yeni adımlar olması lazım. Biz bekliyoruz. 

Sorumluluğu da var. Onların da kokusunu almaya başladım ben. En güçlü kokuyu, Florya’nın 

yerine gelecek olan araziden alıyorum ben, taşımaya mecbur olduğumuz. Az önce konuşan 

beyefendi, belli, -yani bıkmış değiliz, zevkle dinledik kendisini- altyapı ile ilgili bir arkadaşımız, 

Florya’da çekilen sıkıntıları gayet iyi bilir. Şimdi inşallah onlardan da kurtulmanın yolu atılmak 

üzere. Şimdi bunlar da bitmiş olacak. Allah kısmet ederse diyelim, belki de Mali Kongrede çok 

daha berrak, çok daha net tablolar göreceğiz.  

Yetişmedi, yetişmedi, olmadı. Çünkü bizim inisiyatifimizden çıkıyor. Birçok şey devletin 

imkânlarıyla bağlı oluyor. Yapılan sözleşmenin felsefesinde bunun olduğunu hepimiz 

biliyoruz. Başka çaresi olmadığını da biliyoruz. Böyle mi arkadaşlar? Böyle ise, sabır 

göstereceğiz. Şimdi 3 ayda gelinen, 3 ay 16 günde gelinen nokta kolay olmadı. Hepimiz 

sıkıldık, hepimiz konuştuk. Ama önümüz bayağı açıldı. Şimdi hiçbir surette Başkan gelip bize, 

vallahi para sıkıntısı çekiyorum, bir araya getirmek için bir şey aldım... Biz de, sakın ha, 

duymayalım Başkan, size söylüyorum. Bugünden itibaren kulübe 50 kuruş finansman 

yaptığınızı da duymayalım. O zaman hiçbir anlamı olmaz çünkü. Yani diyorum ki, aman 

Başkan, hepsini borca yatırmazsanız da, nefes alacak, şnorkel ile nefes alacak parayı tutun. 

Lütfen tutun. Kimsenin nakdine -siz dahil- muhtaç olmasın artık bu kulüp.  
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Bu süreç zarfında da önemli olaylar var tabii önümüzde. Şimdi bir ligin içinde oynuyoruz. 

Bayağı şansımız var. Öyle mi beyefendi? Yani şaka değil, bayağı bir şansımız var. Ne yapıp 

yapıp oraya sahip çıkın, bu takım en başta, bir mi, iki mi, bir pozisyonda bitirelim ki, o 

şnorkelle değil, daha büyük bir şekilde para gelecek bir kaynağımız olsun önümüzdeki yıl için.  

Az önce bir arkadaşım söylüyor. “Peki ağabey, tamam, parayı aldık. Acaba Başkan bu sene 

transferde ne kadar para harcıyor, söyleyebilir misin?” diyor bana. Şimdi güzel, doğru soru. 

Şimdi bu parayı alıp da haşırt diye harcamamamız lazım tabii. Bugünden transferlere 

harcayacağımızı da düşünelim. Ve inşallah bundan sonraki ile iyi günlere gidelim.  

Yaptığımız çalışmanın parametrelerini Başkan zaten bildirdi. İnşallah yakın zamanda, Tüzük 

Komisyonu üyeleriyle çalıştıktan sonra size anlatacağız. Onun kabul edilmesi kolay değil. 

Söylüyorum, çok kritik maddeler koyduk biz oraya. Ama o kritik maddeleri aşarsak, biz değil, 

Galatasaray Spor Kulübü aşmış olur bazı şeyleri. Buna inanın. Ben bu kadarını söyleyeceğim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Hayrettin Kozak’a açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Son bahsettiği tüzük kongresinin 

önemli ve hassas olduğu konusunun birkaç defadır da ben altını çizmeye çalışıyorum. 

Toplumsal mutabakatla yapılması gereken önemli bir toplantı. Asgari 800 kişinin katılımını 

sağlamamız lazım. Bunun için yönetime de iş düşer, Divana da iş düşer. Bu tüzük niye 

değiştiriliyor, şu, şu, şu hükümler niye geldi, niye geliyor, herkesi şeffaf bir şekilde 

aydınlatmamız lazım ki ona göre insanlar evet oylarını kullanabilsinler. Efendim, son 

konuşmacı. Serhat Özalemdar. Buyurun efendim. 

Serhat Özalemdar 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sayın Üyeler,  

Hepinize saygılarımı sunarım. Bir arkadaşım altyapı ile ilgili olarak, biz yetiştirelim, dedi. Ama 

bütün oyuncuları biz yetiştirirsek menajerler aç kalacak yani, çünkü bir yöneticimiz, bir sürü 

insan zengin oldu bu işten, dedi ama isim vermedi. Veya bir açıklama yapmadı arkasından.  

Komite konusu, Başkanım komiteyi kurmuş. Ben bu komite ile ilgili, bundan evvelki 2-3 

senede 4-5 sefer konuşmuştum. Bu komitelerin oluşması lazım. 1996 yılından evvel, bütün 

amatör branşlarda komiteler vardı. Bu komiteler o branşların eski sporcularından oluşurdu ve 

onların içinden de gelecek yönetimlere yönetici yetişirdi. Bunların faydası neydi? Hata 

yapılmasın, yanlış transfer yapılmasın, yanlış hocalar olmasın. Yani hep hataları önlemek. 

Bizim orada kazancımız çok oluyordu. Fakat bu niye yapılmadı? Çünkü göreve gelen Yönetim 

Kurulu üyeleri, her şeye ben karar vereceğim, komiteye gerek yok mantığı ile gittiler bence. 

Komitelerin olmasının faydası ne? Çünkü yöneticiye yanlış bilgi verilmesin, yöneticiye doğru 

bilgi gitsin.  

Bir tane örnek vereceğim şimdi. Keşke Ali Yüce burada olsaydı da cevap verseydi, ama bugün 

yok. Ben kendisini de seçimden sonra uyarmıştım, birkaç sefer görüşmemde. “Bakın, bu 

sporun içinden gelmediğiniz için, sizin voleybolu tam olarak bilmeniz mümkün değil. Bundan 

evvelki dönemlerde çok kandırdılar, size de aynı şekilde yapmasınlar.” diye uyardığım hâlde, 

geçen sene bir laf söyledi, altyapıdan 9 tane oyuncu getirdik diye. Külliyen yalan. Bir tane 
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oyuncu çıktı altyapıdan yetiştirdiğimiz, Bihter diye. Bunun dışındaki 9 tane oyuncunun hepsi 

transfer edilmiş, oynatılmış.  Başkan da çıktı bir gün, 9 tane altyapıdan oyuncu ile bu hâle 

geldi bu takım, Avrupa kupasında final oynadı, dedi. Yanlış yani. İnsan bunu okumadan evvel, 

hiç olmazsa bir Türkiye Voleybol Federasyonunun listesine baksa, orada oyuncuların tek tek 

isimleri, nerelerden transfer edildikleri yazılı. İşte bu hatalar yapılmasın diye, komitelerin 

Yönetim Kurullarına yardımcı olması lazım. Yani bu çok önemli. En sonunda, dediğimiz 

şeylere gelindi.  

Neyse, bu konuyu da bu şekilde kapattıktan sonra, konuşacağım bazı konuları Tunç 

arkadaşımız söylediği için aynı konuya girmiyorum. Bir de bu Tüzük Komitesi iki senedir 

çalışıyor da, bu tüzük konusu o kadar çok sürdü ki, bunu da inşallah bir an evvel bitiririz. Bir 

de bu tüzükte yönetim şeylerin sorumluluğu olacak, dedi Başkan, açıklamalarında. Sizin 

başkanlığınız döneminde de yapılan bazı hatalar veya kayıplarımız var. Bunlardan da bu 

dönem sorumlu olacak mı? Onu da merak ediyorum.  

Bir de şunu söyleyeyim. Şu son 3 senede voleybol branşında olan hatalar konusunda 13 sefer 

konuşma yapmışım, isim isim vererek, rakamlar dahil. Yani onlar araştırılıp sorulsa, nedir 

bunlar dense çıkacak. Son 10 senede, voleybol branşında transfer edilen oyuncuların 

menajerleri kim, onu takip etseniz bulursunuz. Hep aynı menajer ve 10 senedir de hep aynı 

şey. Sonuç, 1 milyon lira verdik, 3 sene kontrat yaptık Barbolini’yle. Yine hep 4. bitirdik. Bu 

dahil, bütün menajerler aynı. Tek bir menajer var. Bunları araştırsanız yeter. Bununla ilgili 

defalarca konuştuğum hâlde, hiçbir şekilde, ya Serhat, sen ne demek istiyorsun, nedir bu 

voleyboldeki şey diye kimse sormadı. Dilekçe verdim, bununla ilgili bazı rakamları alayım 

diye. Dilekçem yırtıldı, atıldı, dedim, hatta buradan gösterdim. Elimde dilekçe var, kayıt tarihi, 

elimde de nüshası var, dedim. Buna da cevap verilmedi. Yani biz size yardımcı olmak 

istiyoruz. 

Sayın Başkanım, siz çok çalışıyorsunuz, çok şey yapıyorsunuz. Hepimiz Galatasaray için... Bir 

şeyi daha hatırlatayım. Sizinle görüşmek için telefon açtım, hatırlıyor musunuz? Tekrar mesaj 

attım, tekrar görüşelim, bazı konuları size anlatayım diye. Demin kürsüden aynı şeyi 

söylediniz, bize yardımcı olun, telefonum açık diye. Hâlâ bekliyorum. 20 Aralık’ta mesajım var 

size, görüşmek için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Serhat Özalemdar’a teşekkür ediyoruz, bizim amatör branşlardaki 

komitelerimiz ile ilgili tekrar hatırlatma yaptığı için. Efendim, başka söz almak isteyen yoksa, 

Şubat 2017 toplantımızı kapatıyorum. Hepinize iyi günler dilerim. 
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İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı        Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

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

     Sekreter         Sekreter 

 

 


