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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 09 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Aralık 2015 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımıza başlamadan önce, her 

zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat etmiş olan 6578 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Muzaffer Atakan, 6084 sicil numaralı kulüp üyemiz İrfan Midilli, 4885 sicil numaralı 

kulüp üyemiz Kemal Asya, 7727 sicil numaralı kulüp üyemiz Gültekin Türeli ve aramızdan 

ayrılmış tüm Galatasaraylıların anıları için sizi saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu 

yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz.  

Efendim bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündem  

Bugünkü toplantımızın gündemi şu şekilde oluşmaktadır.  

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

2. Divan Başkanlığına gelen dilekçelerin ve diğer belgelerin okunması,  

3. Güncel olaylarla ilgili görüşme, 

4. Tüzük Tadil Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı tarafından hazırlanan tüzük 

tradil taslağının son durumu hakkında özet bilgi sunulması,  

5. Dilekler ve kapanış. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu gündemle ilgili ufak bir maruzatım var. Sayın Mehmet Helvacı bana müracaat ederek, dün 

itibarıyla çok fazla müracaat geldiği için, gerekli çalışmayı, tasnifi, taslağın yeniden elde 

geçirilmesi hususunu bitiremediklerini ifade etti. Bu nedenle, kendisi 5 dakikayı aşmayacak 

kısa bir sunum yaparak sizleri bilgilendirebileceğini söyledi. Bu itibarla da, ben sizlere bir 

gündem değişikliği öneriyorum. Eğer uygun görürseniz, 3 numaralı gündem maddesi ile 

güncel olaylarla ilgili görüşme ile Tüzük Tadil Komisyonu ile ilgili bilgilendirmeyi takdim tehir 

olarak öneriyorum. Bu öneriyi kabul edenler efendim? Etmeyenler? Edilmiştir. O zaman 

efendim, gündemimizi takdim tehir yapılmış şekliyle oylarınıza sunuyorum. Gündemi kabul 

edenler? Etmeyenler? Gündem kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz.  

Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya 

sunulması. Girişte gördüğünüz gibi, 27 sayfa olarak bu tutanaklar düzenlenmiş, usulüne 

uygun şekilde kontrol edilmiştir. Bu hazırlandığı şekliyle tutanakları oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  
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Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Sayın Divan Kurulu Başkanlığına,  

Sicil Kurulumuzun 3 Aralık 2015 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, ekli 

listede isimleri bulunan, tüzüğümüzün ilgili 118/5 maddesi gereğince Divan Kurulu üyesi 

olmaya hak kazanan 138 üyenin Divan Kurulu üyelikleri 8 Aralık 2015 tarih ve 28 sayılı 

Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla kabul edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz 

ederiz.  

Saygılarımızla,  

Fatih İşbecer 

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu 138 arkadaşımızın Divan üyeliğine kabul töreni, Ocak ayı içinde uygun olan bir hafta 

sonunda, bu salonda yapılacaktır. Lise müdürlüğüyle gerekli teması yapacağız ve sizlere onu 

bildireceğiz. Katılmak isteyen değerli arkadaşlarımız tabii burada olsunlar, hem yeni 

üyelerimize de çalışmalarımızın kısa bir özetini göstermiş oluruz. Evet efendim, buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Bir dilekçe daha var, Divan Kuruluna verilmiş, 8 Aralık 2015 tarihli.  

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

Sizlerden çok önemli bir konuda iki ricam var. Bir, sevgili kulübümüzün internet sitesine 

koyacağınız tüm duyuru ve mesajların sadece Başkan ve arkadaşlarının değil, tüm 

Galatasaray camiasının istek, duygu, anlam ve talepleriyle yazılmış olmasına lütfen dikkat 

edilmesini rica ediyorum. 

İki, yine bu duyurularda kullanacağınız üslup ve mesajlarda sadece ve sadece Galatasaray 

camiasının kaynaklarını kullanmaya özen gösterilmesini rica ediyorum. Bir başka kulübün 

herhangi bir ferdinin bir sözü koca Galatasaray camiası için kaynak olmamalıdır, olamaz.  

Bu konuya dikkat çekmenizi rica ettiğim için peşinen üzüntülerimi de lütfen kabul ediniz.  

Saygılarımla,  

Yavuz Türsan, 7591.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli üyemiz ciddi bir hatırlatma yapmış. Başkan ve Yönetim Kurulu burada hazır olduğuna 

göre, konuyu dikkate alacaklardır.  

Efendim, değiştirilmiş gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Tüzük Tadil Komisyonu 

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı tarafından tüzük tadil taslağının son durumu hakkında bilgi 

sunulması. Buyurun efendim.  
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Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Başkanım, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, 

Beyefendiler, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce sesim için de sizden özür diliyorum. Maalesef bir gribal 

enfeksiyon geçiriyorum.  

Biz son toplantımızı dün saat 3 ile akşam 8 arasında gerçekleştirdik. 36. toplantımızı yaptık. 

Ancak bize ulaşan tüzük tadili ile ilgili çalışmaların 6 tanesi Cuma günü, 2 tanesi de son 

Pazartesi olmak üzere, 8 tanesi oldukça geç ulaştı. Toplam 30 talep geldi. Biz istisnasız bütün 

talepleri dikkatle ve ciddiyetle inceliyoruz. Bu bize, hem sizin önerilerinizin neler olduğunu 

bilmek, hem de kendi tasarımızın ne şekilde şekillenmesi gerektiğine ilişkin işaretler 

gösteriyor. O yüzden, hiç birisinden sarfınazar etmeden, hepsi ile ilgili son sunumda da 

sizlere bilgi vermeyi tasarlıyoruz. Bu sebeple, maalesef dün 5 saat çalışmamıza rağmen, 

elimizdeki özellikle son gelen tasarıların tamamını inceleyemedik. Tabii bunları 

inceleyemediğimiz için de, nihai sonuç ortada olmadığı için, size bugün net bir şey söyleme 

imkânımız yok. Bu sebeple, ben Sayın Divan Başkanından bir istirhamda bulundum. Madem 

ki uzun boylu bir şey anlatamayacağız, o zaman sizlerin zamanını iki defa gereksiz yere işgal 

etmeyelim ve bugün sadece geldiğimiz noktayı, içinde bulunduğumuz durumu belirtelim. 

Bunu bitirdikten sonra, bir sonraki Divan toplantısında, ki zannediyorum artık o Divan 

toplantısında bütün tasarılar incelenmiş ve nihai hâlini almış olacak.  

Hemen bilgi sahibi olabilmeniz açısından, 23 tane başvuru var. Ama bunlar toplam 76 

maddeyi ilgilendiriyor. Tabii aynı maddeye ilişkin birden fazla görüş de var. Kulübümüzün 

kurumlarından da bize öneriler var. Disiplin Kurulumuz ve Sicil Kurulumuz bizimle görüştüler 

ve kendi açılarından meselenin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir öneride bulundular. Bunları 

da tabii dikkatle inceliyoruz. Bunlarla ilgili de nihai fikrimiz oluştuğunda, onları da sizinle 

paylaşacağız.  

Resmî olarak başvurular bunlarla sınırlı görünüyor. Ama hemen söylemek lazım, bu süreçte 

bunlar yazılı olarak bize ulaşan başvurular. Birçok arkadaşımızla da bu konuları sözlü olarak 

hem bilgi, hem eleştiri, hem de teorik anlamda konuşma fırsatını bulduk. Galatasaraylılar 

tüzükleriyle gayet ciddi ve yakinen ilgileniyorlar, hepinizin bilmesini istiyorum. Ben bundan 

büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Galatasaraylıların kendi tüzüklerine bu derece sahip 

çıkmasından sizlerin de mutlu olacağını düşündüğüm için bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. 

Bir sonraki toplantıda daha fazla açıklama yapmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi 

toplantılar diliyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Prof. Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Ben de tüm üyelerimize, Divan üyelerine özel 

teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu tadil, öneri, görüş, eleştirilerle ilgili yazıların bir nüshası 

da bana geliyor. Yani bütün üyelerimizin, Divan üyelerinin bu konuya ciddi olarak yaklaştığını 

görmek hepimiz için mutluluk verici bir şey, çünkü tüzük konusunu ciddiye aldığımızı 

gösteriyor. Malum, kulübümüzün anayasasını da hep beraber, en sağlıklı şekilde değiştirme 

mecburiyetimiz var. Sayın Mehmet Helvacı ve komisyon üyesi arkadaşlarıma tekrar teşekkür 

ediyorum.  
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Efendim, tadil edilmiş gündemimizin dördüncü maddesi, güncel olaylarla ilgili görüşme. 

Geçtiğimiz 1 ay, bayağı yoğun konuların ele alındığı, kulübümüz bünyesinde bayağı önemli 

adımların atıldığı bir ay olduğu için bu konuyu önemle ele alacağız. Evvela konuyla ilgili Sayın 

Başkan bize bir ışık tutsun, bilahare değerli üyelerin de fikirlerini alacağız. Sayın Başkan, 

buyurun efendim, söz sizin. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek  

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

Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygılarımı sunuyorum efendim. Sayın Divan 

Başkanımın belirttiği gibi, geçtiğimiz 1 ay çok yoğun bir dönem oldu Galatasaray için. Bunların 

başında, benim ve Yönetim Kurulundan arkadaşlarımın beraberce UEFA’ya yaptığımız bir 

ziyaret vardı. Onların vaki daveti üzerine, Cenevre’deki merkezlerine bir ziyaret yaptık. Konu 

hepinizin malumu, 2014’te UEFA ile imzalanan bir anlaşma gereği, kulübümüz bu geçtiğimiz 

dönemler için takibe alınmıştı. Takibin esası, UEFA kriterlerinin öne sürdüğü şekilde, mali 

yapıyı düzenlememiz gerektiği konusundaydı. Maalesef geçmiş dönemlerle ilgili yapılan zarar 

miktarı UEFA kriterlerine uymamaktadır. Galatasaray’ın şeffaflığı çerçevesinde, UEFA 

yetkililerinin İstanbul’a yapmış olduğu ziyaretlerde hesaplar incelenmiş, mutabakata varılmış, 

bu şeffaflığın ne kadar önemli olduğu da onlar tarafından tarafımıza iletilmiştir. Biz 

kendilerinin bizi daveti üzerine, Cenevre’deki, Nyon’daki merkezlerine gittik. Daha önce 

kendilerine bir rapor sunmuştuk, bu zararın nereden geldiği, niye yapıldığı konusuyla ilgili. 

Daha evvelki toplantılarda, biz bunu etraflıca size de iletmiştik. Konu geçmişe dayalı, konu 

2011’den başlayan, 2014’ün sonuna kadar gelen periyottaki performansın UEFA kriterlerine 

uymadığı gerekçesiyle, ondan sonraki müteakip iki dönem için kulüp izlemeye alınmış.  

Maalesef bu zararı, bu izleme döneminde, UEFA’nın istediği seviyeye indirmemiz mümkün 

olmadı. Biz yeni yönetim olarak, geçmişten gelen bu zararları, önümüzdeki 3 sene içinde 

UEFA’nın kriterlerine uygun seviyeye getireceğimiz konusunda bir rapor hazırladık, bir 

projeksiyon yaptık ve kendilerine orada anlattık. Çok ilgilendiler, raporu çok pozitif buldular. 

Gittiğimiz komisyon aşağı yukarı 7 tane, her memleketten gelmiş üye, denetim 

profesyonelleri, yani âdeta bir mahkeme gibi. 14, 15 kişi kadar varlardı. Onların önünde, biz 

tekrar şifahi olarak, gerekçelerimizi, UEFA kriterlerine uymak için önümüzdeki dönemde 

yapacağımız işleri anlattık, projelerimizi anlattık ve bu zararın bahsettiğimiz dönem sonunda 

UEFA’nın istediği seviyeye geleceği konusunda onları ikna etmeye çalıştık. Konuyu dikkatle 

dinlediler. Sorular sordular, cevaplar verdik ve toplantı bence pozitif bir yönde sona erdi.  

Bundan sonraki dönemde de bu toplantılar devam edecek, öyle anlaşılıyor. Şubat ayında bir 

ziyaret daha yapmamız muhtemel. Bizim burada sunduğumuz en önemli projeksiyonlardan 

bir tanesi şuydu. Dedik ki, biz belli tasarruf tedbirlerini zaten bundan bir sene evvelden 

başlamak üzere hayata geçirdik. Yaptığımız işler ortada. Dolayısıyla, geçmişten kaynaklanan 

bu zararların telafisi için yeni yönetime bir şans verilmesi gerektiğini anlattık. Kur farklarını 

anlattık. Türkiye’deki jeopolitik durumdan kaynaklanan mülteci krizini anlattık. Ekonomik 

krizi anlattık. Normalde Avrupa ülkelerinin hiçbirisinin başına gelmeyen işlerin Türkiye’nin 

başına geldiğini anlattık. Dolayısıyla, bu süreç kimse tarafından tahmin edilmediği için, 

bunları biz haklı gerekçe olarak onların önüne koyduk. Çok ilgilendiler. Dolayısıyla, Şubat 
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ayında yapacağımız ikinci bir ziyarette, onlar da bu manada hazırlıklı, bunu da yorumlamış 

olarak kendilerini ziyaret edeceğiz.  

Galatasaray’ın UEFA ile olan bu sıkıntısını çözmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Tabii 

daha geniş bir açıklama yapabilirim burada, ama daha önce yapılan açıklamalardan çok daha 

farklı olmayacak, çünkü zararın nasıl ortaya geldiği belli. Herkesin, bütün Galatasaraylıların 

bildiği bir süreç. Bundan sonraki çabamız, geriye dönük hesaplaşmalar, geriye dönük 

tartışmalar yerine, ileriye dönük, UEFA’yı bu konuda yapacağımız 3 senelik icraat dönemi ile 

ilgili ikna etmeye yönelik olacaktır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şu konudan hiç şüpheniz olmasın. Bu konuyla yatıyoruz, bu konuyla kalkıyoruz. Hiçbir şeyden 

imtina etmiyoruz. Ziyaretse ziyaret, anlatımsa anlatım, projeksiyon, ne gerekiyorsa bunu 

yapıyoruz. En önemli gündem konularımızdan bir tanesi budur. 

Tabii Galatasaray’ın gündemdeki problemleri, gündemdeki sorunları bitmez. Şu kadarını 

söylemek istiyorum. Ben ve Yönetim Kurulum, Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik dönemde, 

Galatasaray’ın en şeffaf, en prestijli, en iyi yönetilen kulüp olması için elimizden gelen bütün 

çabayı sarf ediyoruz.  

Ben daha fazla zamanınızı almamak için hepinize saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür 

ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ederiz. Şimdi bu madde kapsamında söz almak 

isteyen üyelerimizi... Kim arkadaki? Okan Böke, evet. Başka var mı efendim? Başka? Kim? 

Taner Aşkın söz istiyor. Tamam. Evet, söz isteyen arkadaşlarımız, Ayhan Özmızrak, Rasim 

Zaimoğlu, Okan Böke ve Taner Aşkın. Hayrettin Kozak, ilave ediyorum. Buyurun efendim, 

Sayın Ayhan Özmızrak, söz sizin.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinize saygılar sunarım. Sayın Başkanım biraz önce buraya konuşmaya çıktığında çok 

sevindim. Çok doyurucu, tatmin edici, gündemdeki tüm konuları açıklayıcı ve hatta bazı 

konuları tartışmayalım diyeceğini zannediyordum. Çok genel, gazete manşetleri çerçevesinde 

bir bilgi verdi. O kadarını uygun gördü demek ki. Sayın Başkanım, İsviçre’ye gidip 

Nyon’dakileri ikna ediyorsunuz. İkna edeceğinize de eminsiniz. İnşallah, hepimiz sizinle 

beraberiz, destekliyoruz. Ama lütfetseniz, bir de bizi ikna etseniz. Biraz da bize izah etseniz 

de, biz de bu 3 sene içinde ne olacak, nasıl bu işler düzelecek, bilsek. Suç mu olur, günah mı 

olur? Bir plan oraya sunuluyor, bir başka plan, 3 yıldır bu mali konularda Genel Kurula gelen 

raporda, bağımsız denetçiler raporunun başlığında da geçer, işte öz kaynaklar eksi falan filan 

der, yönetim bir plan hazırlamış ve onu uygulamaktadır der. Onu da bilmeyiz. Sürekli bir 

bilinmedik içinde gidiyoruz ve bu bilinmediği bizim de desteklememizi, size yardımcı 

olmamızı istiyorsunuz. Tabii ki olacağız. Bizim seçtiğimiz, bizim yönetimimizsiniz, bizim 

Başkanımızsınız. Her zaman, her koşulda arkanızdayız ama biraz bilgi lütfetseniz de bizim de 
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içimiz rahat etse. Siz onunla yatıp, onunla kalkıyorsunuz, biz de bir rahat uyusak bu akşam, iyi 

olurdu diyorum.  

Bugün burada aslında akçeli konuları konuşmayacağız. Maddi konuları değil, biraz manevi 

konuları konuşacağız. Değişik, biraz enteresan bir yönetim tarzı oluşmaya başladı 

Galatasaray’da. Buna, kulakları çınlasın, Sayın Ünal Aysal döneminde başladık ufak ufak. 

Şimdi de o emareleri görüyorum, ondan korkuyorum. Bunu bugün mü söylüyorum? Hayır. 

Sayın Başkan aslında bu sinyali bize şampiyonluk kutlamasını yaptığımız stadımızda da 

göstermişti, ama biz kedidir kedi dedik, üstümüze alınmadık. Hâlbuki gidişat bu yöndeymiş. 

Şimdi bu 7 ayda yaşananları, idari kararları, bazı olayları yarı kronolojik bir şekilde bir dile 

getireyim istiyorum. 

Bu 23 Mayıs’ta yaptığımız seçim, -sonuca bakıyorum, bir sonucu söyleyeceğim- bir hayırlara 

vesile olmuş. Şöyle. Özbek kardeşler birbirini bulmuş, demek ki daha önce yokmuş. Nereden 

geliyorum? Sayın Mehmet Özbek gayet değerli, çalışkan, cefakâr, vefakâr, Galatasaray için 

her şeyini veren bir insan. 23 Mayıs gününe kadar adı sanı hiç duyulmuyor. Sayın Başkanın 

demek ki o sırada teması yok, bilmiyor, tanımıyor ki yönetimine almayı da düşünmüyor. 23 

Mayıs’ta başkan seçildikten sonra demek ki birbirlerini yeniden buldular. Ee, hayırlara vesile 

olmuş, iyi olmuş bu seçim diye sevindim, Özbek ailesi için. Sayın Mehmet Özbek’i en 

başından yönetiminize alsaydınız kim hayır derdi? Yönetime dahi almadığınız bir kişiyi Sportif 

A.Ş.’nin yönetimine alıyorsunuz. Biraz daha açık ve samimi olsaydınız daha iyi olurdu.  

Tam bu süreçte, bilirsiniz, beyaz eşyada ve otomotivde bir kampanya vardır, o dönemlerde, 

yani Temmuz’dan sonra başlar, şimdi al, seneye öde diye. Biz bu işi biraz Karadeniz usulü 

yaptık. Şimdi öde, seneye al kampanyası yaptık ve Almanya’dan Grosskreutz’u transfer ettik. 

Parasını ödedik, adamı seneye kullanacağız dedik. O da şüpheli, kullanacağımız da şüpheli. Bu 

operasyon niye son güne kaldı demiyorum, haklı nedenleri vardır. Daha ucuza mal etmek 

için, işte menajeriyle görüşme, kulüple anlaşma, falan, filan... Sonunda parayı ödedik, lisansı 

çıkartamadık. Bir suçlu arandı, suçlu da bir aslan parçası, bir Galatasaray çalışanı çıktı. İstifa 

etti, gitti. Hah, işte suçlu bu, dendi. Eh, günah keçisi o oldu. O suçluysa, iki ay sonra niye 

yeniden işe alındı? Suçlu değilse, niye o zaman yönetim, bir dakika kardeşim, sen niye istifa 

ediyorsun, bu işte hepimiz suçluyuz diye aslan gibi arkasında durmadı? Önce o çocuğu atıp, 

sonra geri almak yakıştı mı bize?  

Bunları atlatmaya, bunları içselleştirmeye çalışırken, antrenörümüzü, son moda oldu, 

antrenman sonrası apar topar yolladık. Biz bu modeli biliyoruz da, anladığımız, aslında hoca 

içimize baştan beri sinmemiş. Olabilir, her yönetimin kendi hocasını, kendi ekibini seçmek ve 

onunla çalışmak hakkı vardır. Sonuna kadar da desteklerim. Biz o nedenle sizi seçtik, o 

kararınızı verin diye. O zaman, Mayıs ayında şampiyonalar bittikten sonra, Türkiye 

Kupası’ndan sonra sarılırsınız, öpersiniz, teşekkür edersiniz, orada yollarınızı ayırırsınız ve 

yeni hoca ile yeni takımı yaparsınız, yeni ekibi kurarsınız, o şekilde lige başlanır. Bu böyle. 

Bugün şunu söyleyeyim. Eğer Rize’de son 2 dakikada 2 gol yemeseydik, kalacak mıydı Hamza 

Hoca? Ona mı bağlıyız? Bu şekilde mi götüreceğiz? Bu aldığınız örnek, yine maalesef Ünal 

Aysal’dan aldığınız bir örnek. O da SMS ile yollamıştı. Bakın, eski başkanlardan örnek almak 

doğrudur, güzeldir. Ama eski başkanlardan örnek alacaksanız, mesela Sayın Alp Yalman’ın 
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yönetimi teslim ederken bıraktığı mali tablolara bakın, ondan örnek alın. Sayın Selahattin 

Beyazıt Başkanımın Riva’yı alma öngörüsünü örnek alın, ona göre hareket edin. Daha da geri 

gidelim, Sayın Sadık Giz’in yerine koyun kendinizi, o Ada’yı alın. Örnek alınacak başkanlar ve 

hareketler çok da, neden böyle yanlış üzerine gidiliyor, onu da anlayamadım.  

Sonra bu aşamaları, bu olayları yaşarken, aman ne oluyor derken, kadınlar basketbol maçı 

olayı çıktı. O konuda haklı olduğunuz birçok nokta var, tartışmasız. Ama tartışmalı olan birçok 

nokta da var. Ve işin kritik yönü, bu tartışmalı noktaları, daha doğrusu, rakibimizin neye, ne 

nedenle itiraz edeceğini de maçtan önce biliyoruz ve buna hiçbir tedbir almıyoruz. 

Federasyona yazılı başvurup, kardeşim, bu oynar mı, oynamaz mı, sen bana bir yazılı cevap 

ver, demiyoruz. Ha, sakın şunu söylemeyin. Sorsaydık, bize olumsuz cevap vereceklerdi, 

demeyin. O zaman ya oynatmayın ya da hükmen mağlubiyet gibi bir sonuç olmayacağından 

emin olun. Kaldı ki, böyle diyorsunuz da, sonra sayın yöneticimiz Can Bey, "Biz Harun Bey’le 

konuştuk, Başkanla. Maçı tekrar edecektik, onda da anlaştık." diye niye söylüyor? Bu karar 

Yönetim Kurulu tarafından konuşulmuş, tartışılmış ve müştereken alınmış bir karar mıdır? 

Kazanılmış bir maçı, biz yeniden oynarız demek bu kadar kolay mı? Hakların bu kadar kolay 

verildiği bir şey Galatasaray için mümkün mü? Yok, biz bunların farkında değiliz diyorsanız, o 

zaman orada o kadar profesyonel, o kadar kadro ne iş yapar?  

Burada biz birkaç Divan üyesi -birkaç yıl önceden bahsediyorum- Deloitte’un sunumu 

üzerinde kafa patlattık, kendimizce katkıda bulunmaya çalıştık. Her şeyden önemlisi, 

Deloitte’a da tonla para döktük bu konuda. Sonunda geldiğimiz kurumsal yapının sonucu 5 

sayfalık statüden haberi olmayan bir profesyoneller ordusu mu olacak? Bu mu Galatasaray? 

Bu arada, Federasyon Başkanına da okkalı bir cevap verdik. Cevap iadeli taahhütlüymüş. 

Olmadı.  

Bunlar ne oluyor derken, bir de Sabri konusu çıktı. Galatasaraylı bu futbolcu ile sözleşmeyi 

kim yaptı? Siz yaptınız, şartları siz koydunuz. Pazarlık ettiniz, etmediniz, bilmiyorum ama 

anlaştınız. Sonunda imzaladınız. 3 ay sonra, kendi imzanızı reddediyorsunuz. Tam tabiri ile, 

bu iş hayatında mobbing’dir. Mobbing yaparak adama sözleşmeyi iptal ettiriyorsunuz. Bu 

para çoktu, azdı, ee baştan bunu makul bir sözleşme yapsaydınız. Şunu söyleyeceğim. Siz 

bunu yaptıktan sonra, hangi Galatasaray çalışanı, sporcusu veya profesyoneli sizinle 

imzaladığı sözleşmeye güvenir? Nasıl kendini garantide ve güvende hissedecek? Buna 

futbolcusu da dahil, muhasebecisi de dahil, kapıda çalışanı da dahil. Sizinle bir anlaşma 

yapmış, altına kapı gibi imza atmışsınız, Galatasaray imzası o. Ahmet’in, Mehmet’in imzası 

değil, Galatasaray’ın imzası. Sonra da kalkıyorsunuz, o imzayı zorlayarak geri 

çektirtiyorsunuz.  

En son, üzerine gül, çilek, ne derseniz deyin, 6 Aralık akşamı geldi. Biraz önce bir dilekçe 

okundu. % 100 değil, % 1500 katılıyorum. Galatasaray’ın yaptığı açıklamalar, Galatasaray’ın 

kendi web sayfasından yaptığı duyurular Galatasaray camiasının, bu 500 yıllık köklerin, 110 

küsur yıllık Galatasaray Kulübü’nün ağırlığını ve onun gücünü yansıtmalı. Böyle balon, sonra 

bize geri tepecek, bizi bunca taraftarımızın önünde zor durumda bırakacak bir açıklamayı 

yapmak, gece yarısı kimin aklına geldi Allah aşkına? İçinizde hukukçusu da var, Cengiz ağabey 

gibi belediye başkanlığı yapmış, gayet politik her şeyi söylemesini bilen insan da var, yetmedi 
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Yönetim Kurulu, Galatasaray camiasında size destek olabilecek, yardım edebilecek yüzlerce 

profesör de var, iş adamı da var, danışacağınız kimse de var. Gece saat 23.36 mıdır, nedir, o 

saatte yalapşap bir şey koyup bu hâle gelmek, bizi bu hâle getirmek Galatasaray’a yakışır bir 

davranış mı?  

Galatasaray’da başkanlık sistemi var. Ama Galatasaray’da başkanlık sistemi galiba biraz yanlış 

anlaşılıyor. Galatasaray’da Başkan, Yönetim Kurulu ile danışır, tartışır, gerekirse dışarıdan da 

görüş alır, bilgi alır ve kendi kararını oluşturur, uygular. Burada bir solo programa göre, solo 

davranışa göre, hiç tavsip etmediğimiz, başka bazı kulüplerde olup bizim kınayarak baktığımız 

bir modele doğru gidiyoruz. Tamam, Başkanımız çalışıyor, Başkanımız birçok maddi 

fedakârlıkta bulunuyor, nakit destek oluyor, şahsi kefalet veriyor, ama bütün bunlar bizim 

başkanlık modelini değiştirmemiz anlamına gelmiyor, gelmemeli diye düşünüyorum. Önce 

Yönetim Kurulu, sonra da biz Divan üyeleri ve Genel Kurul üyelerinin bu değişimin, bu solo 

gidişin farkına varması, ona göre de biraz düşünmesi gerekir. Unutmayın, şeyh uçmaz, mürit 

uçurur.  

Bu son gelişmelerden sonra, artık merakla Hisseli Harikalar Kumpanyası’nın yeni perdesinde 

neler olacak diye bekliyorum. Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ayhan Özmızrak’a teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı, Sayın Rasim Zaimoğlu.  

Rasim Zaimoğlu 

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

Üyeleri, Değerli Galatasaraylı Arkadaşlarım, Hanımefendiler, Beyefendiler, Değerli Basın 

Mensupları, 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Burada söz almamın sebebi, sadece 3 başlık hâlinde 

birtakım görüşlerimi özetlemek içindir. Önce Sayın Helvacı’ya seslenmek istiyorum. Burada 

birkaç defa gündeme getirdim, ama bence en etkili yer ne yazıdır, ne sözlü, karşılıklı 

konuşmadır. Buradan gündeme getireceğimiz olay, zannederim, Sicil Kurulunun da dikkatini 

çekecektir. 25 milyon taraftarı olan bir kulübün 14 bin üyesi olmaz. Tekrar ediyorum, ve de 

senede 400 üye kabulü olmaz. Bana göre doğrusu, hele mali olarak zorlukta iseniz, bu üye 

sayısını süratle yukarı çıkarmamız lazım. Ezeli rakibimizin üye sayısını artırma konusunda da 

yaptığı girişimleri ve mali kaynağı artırmak için yaptığı girişimi unutmamak lazım. Bunun altını 

bir kere daha çiziyorum. Daha önceki konuşmalarımda söylediğim üzere, büyük kulüpler 

gelişmelerini üye sayısını artırarak sağlar. Lütfen bunu dikkate almanızı özellikle rica 

ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben Divan üyesiyim, benim oğlum da Divan üyesi. 

Oğlumuzun oğlunu üye yapmak istedik, maalesef üye kabul edilemedi, kontenjan kıtlığı 

nedeniyle. Bunu özellikle gündeme almanızı rica ediyorum. Üye sayısını genişletelim, açalım, 

lütfen arkadaşlar. Artık liseye bağlı kalmayalım. 14 bin kişi ile bağlı kalmayalım. 25 milyon 

taraftarımız var. Birinci konu bu. 

İkinci konuyu tek bir cümle ile özetlemek istiyorum. Sayın Hamza Hocanın gönderilmesi ne 

kadar yanlış olmuşsa, Sayın Mustafa Denizli’nin getirilmesi de o kadar doğru olmuştur. Bunu 

kısa ve net olarak söylüyorum. Hamza Hocanın gönderilmesi bize yakışmamıştır, 
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yönetimimize yakışmamıştır. Bilmiyorum, 25 milyon taraftarımızın ve üyelerimizin çoğunun 

da benim görüşümde olduğunu zannederek bunu ifade etmek istiyorum.  

Üçüncüsü, ben sosyal medyayı çok kullanıyorum. Sosyal medyayı çok dikkatli kullanıyorum. 

Siyasetten de geldiğim için, yazdığım şeylerin, söylediğim kelimelerin her harfine dikkat 

ediyorum, çünkü 40 sene sonra bile, o kelimeyi, o harfi getirip insanın yüzüne şak diye 

koyuyorlar. Siyasette böyle, biz böyle öğrendik. Onun için, sosyal medyada etkin ve dikkatli 

olmamız gerektiğine inanıyorum. Biraz önce arkadaşımız da buradan vurguladı. Daha önce bir 

dilekçede de bunu gördük. Maalesef son yapılan bir açıklama ile kulübümüz çok zorda kaldı. 

Resmî sitemizden yapılan açıklamayı ben çok dikkatle okudum ve saniye saniye, dakika 

dakika takip ettim. Hepimizi çok üzdü, çok zorda bıraktı. 25 milyon taraftarımızı ve bizleri zor 

durumda bıraktı. Aslında o kadar kolay bir malzeme var ki karşımızda. 17 senedir başkanlık 

yapan bir zatımuhterem var. Sanki dünyayı o yaratmış, sanki ondan başka kulüp başkanı yok, 

her şeyi o biliyor, bütün her şeyi o yönlendiriyor. 17 senedir olumlu hiçbir gösteride 

bulunmamış, olumlu şekilde bir karşılık yapmamış. Öyle bir malzeme ki, olacak şey değil. Biz 

buna bir futbolcusunun söylediği bir kelime ile veya internette olup gerçekte olmayan bir 

hadiseyi birleştirerek cevap veriyoruz, alelacele cevap veriyoruz. Bu Galatasaray’a 

yakışmamıştır. 

Değerli Arkadaşlarım,  

Tek bir cümle yeterliydi kendisine. Sayın Başkan, aynaya bak, öyle konuş derdim. Google’a 

bak, enternasyonal medyaya bak derdim. Google’da bunu açtığın zaman, senin ne olduğun, 

ne yaptığın ortada, onu konuş derdim. Hepinize saygı ve sevgiler sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz efendim, Sayın Rasim Zaimoğlu’na. Sıradaki konuşmacımız Okan Böke.  

Okan Böke  

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Vallahi piyasalar bu kadar allak bullak iken, benim her şeyden önceki görevim Galatasaraylılık 

olduğu için bugün buraya gelmeyi kendime görev bildim. Demin ilk çıkan ağabeyimiz, daha 

sonra gelen Rasim Bey olayları silsile hâlinde anlattılar. Diyecek bir şey yok, yani facia. 88 

doğumlu Grosskreutz diye bir adamı alıyoruz, tarihinde Dortmund’da iki şampiyonluk 

yaşamış, kaç maç oynadığı belli değil. Alman Milli Takımı’nda 5 defa oynamış. Getiriyoruz, 1.5 

milyon euro veriyoruz. Ondan sonra, kendine ilk gelen teklifte de ağabeyimi özledim deyip 

gidiyor ve kimse bir şey demiyor. Enteresan tabii. Kizer denen bir kız, Virginia doğumlu, 

Bosna Hersek pasaportu var galiba. Abdullah Gül Üniversitesi maçında Bosnalı diye 

oynatıyoruz. Kızın zaten nereli olduğu belli de yani, daha sonra ezeli rakiple olan maçta da 

tekrar Amerikalı statüsünde oynatıyoruz. Ha, bundan sonra suçlu arıyorsunuz. Hiç kimse 

suçlu değil, hep başkaları suçlu. Hep başkaları suçlu. Bulamıyoruz doğrusunu.  

Başka bir şey daha var esasında. Bunlar hep değinilen şeyler gerçi. Sayın Başkanım bir şey 

dedi, kendisini tebrik ederim. Ben 25 senedir bankacıyım, hepsini Hazine’de çalıştım, başka 

hiçbir şeyden de anlamam. Ama eğer siz gidip de üçüncü bir kişiyi kur zararlarına dair ikna 

edebiliyorsanız, yani biz yaptık, ama işte ne yapalım, 9 Çarşamba bir araya geldi, kurlar 
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yükseldi, yapılacak bir şey yok... Sorarlar adama, 7 kişi midir, artık 15 kişi midir, 30 kişi midir, 

kimse, ya bunlar çok yetersiz insanlar orada, hesap soranlar, ya da ne yaptıklarını bilmiyorlar. 

Siz efendim diyorsunuz ki onlara, 7 çarşamba bir araya geldi, kurlar yükseldi... Sormazlar mı 

ya, sizin gelirleriniz ne ağırlıklı diye? Türk lirası değil mi? Nasıl borçlanıyorsun? Dövizle. Yani 

bu bildiğimiz açık pozisyon. Siz burada oluşan bilanço zararını, açık pozisyonunu 

anlatabiliyorsanız, vallahi billahi keşke benle olsaydınız da, çalıştığım birkaç banka diplere 

gittiği zaman, bunu hep beraber BDDK’ya da anlatır, ikna ederdik. Ama olmuyor. Gerçek bir 

zarar var. Nasıl çıkacağını konuşmuşsunuz, çok hoşuma gitti. Bizde o plan yok. Demin ilk 

ağabeyimin dediği gibi, mesela 1.5 milyon euro’ya gelen Grosskreutz’u bedelsiz yolluyoruz 

herhâlde. Kimsenin ne basında, ne bir yerde bir şey dediğini duydum. Bir de yolluk filan 

vermemiz lazım gitmesi için herhâlde. Bir o var.  

Arkasından, Hamza Hocanın hocalığı iyidir, kötüdür, ben bilmem. 40 senelik taraftar olarak, 

futbolda maçtan anlarım sadece. Ama hani gönderildiği vakit, daha ucuz maliyetliydi. Bülent 

Amca filan burada mı acaba? Bülent Eken? Yok. Tandem filan... İşte Mustafa Hocamız da 

geldi, sağ olsun. Kişiliğine çok saygı duyduğum bir hocamız. 4.5 milyon dolar. Herhâlde bunlar 

cost cutting’in parçaları diye düşünüyorum ben. Hoca ile yapılan anlaşma da zannedersem 

döviz bazında yapıldı. Herhâlde Cenevre’deki 14 kişilik komisyon da buna sıcak bakmıştır diye 

düşünüyorum. Yani hani en azından euro’nun dolara karşı yükselme şansı daha az olduğu 

için, dolarla yapılan bir anlaşmaya göre daha ehvenişer olmuş herhâlde.  

Şimdi bütün bunları geçelim esasında, bunlar gerçekten anlatıldı, herkes biliyor, en az biz 

üyeler biliyoruz. Ama daha ötesine bakmakta fayda var. Şimdi, Galatasaray Sportif A.Ş. halka 

açık bir şirket. Yani biz taraftarlar olarak, en büyük destekçiyiz her zaman. Ama hem tribünde 

bulunan taraftarlar, hem biz üyeler, artı bir de Galatasaray şirketinin belki Galatasaraylı 

olmayıp da hissesini alanlar var. 

Değerli Divan Üyeleri,  

Şimdi bakın, iki SPK bülteni öncesinde... Yani Grosskreutz’dü, Kizer’di, hükmen mağlubiyet 

filan, bunlar hiç önemli değil, olabiliyor yani. Hani neticesinde yanlışlık oldu, Kizer Bosnalıya 

benzediği için Avrupalı oynadı, sonra Amerikalı oldu, geçin bunları. Ya bakın, burası koskoca 

Galatasaray Sportif A.Ş., yatırımcı ilişkileri en önemli yerlerinden bir tanesi. Sermaye Piyasası 

Kurulu sizin muhatabınız ve siz Sermaye Piyasası Kurulu’na yatırımcı ilişkileri içerisinde 

çalıştırılmak üzere SPK lisansı olması gereken -temel düzey ha, üst düzey falan değil- temel 

düzey SPK lisansı olması gereken bir adam bulamıyoruz diye 308.460 lira ceza yiyoruz. Çok 

güzel, herhâlde bunlar da cost cutting kapsamında verilen 308 yeriz, 600 yemeyiz herhâlde, 

bir daha olmaz ama oldu. Şimdi bunun dipnotunda -ben onu da getirdim- şey yazıyor, dava 

açılması takdirinde, şirketin yönetiminde bu konudan mesul olan Yönetim Kurulu üyesi bu 

cezayı ödemek zorunda, diyor. Şimdi, SPK tarafından kesilen idari para cezalarının 

negotiation’u, yani müzakeresi yoktur. Ödenecek bu yani. Ve hani bu bizden nasıl ödenecek? 

Vallaha bilemiyorum, ama hani burada, eğer hissedarlardan bir tanesi dava açtığı takdirde, 

bunu rücu edeceği adam, SPK’nın bülteninde net bir şekilde yazıyor. Bu da mı önceden geldi? 

Biz bunu da bilmiyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka kulüpte kabahat yoktur, mutlaka ve 

mutlaka burada da kabahatli SPK’dır. Nasıl ki işte basketbolda bu genç çocuk, Harun, 
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efendime söyleyeyim, futbolda imzayı yetiştiremeyen kulüp yetkilisi filan, burada da 

herhâlde Sayın SPK Başkanı Ertaş’tır diye düşünüyorum, bilmiyorum. Hep biz haklıyız demek, 

bence bundan sonra olabilecek olan yanlışları görmemezlikten geliyor olmamız demektir. 

Yani bizim bundan sonra, bugünü bir milat alıp... Lütfen yani ciddi söylüyorum, hani bu 

yaptıklarımızı... Demin bir ağabeyimiz dedi, hangi perde oynanacak filan diye, hani oralara 

girmeyeyim de, ama gerçekten yani...  

İki gün önce gazetede okudum, Cenevre’de uzlaşıyoruz dendi. Allah dedim, aman bir 

uzlaşalım, ondan sonra sevinelim. UEFA, Galatasaray Kulübü’ne ceza verir, vermez, işte bir 

sene men eder, iki sene eder, onları bilemem. Ne konuşuyor, onu da bilmiyorum. Halka açık 

bir şirketiz, bunların gizli de yapılması gerekiyor. Son derece de haklılar. Ama o plan nedir, 

ben merak ediyorum. Çünkü Galatasaray’ın bırakın kâr etmesini, az zarar etmesi bile her 

geçen sene çok zorlaşıyor. İşte oyuncu maliyetleri ortada, sokağa atılan paralar ortada. Ben 

bu yönetim için demiyorum, geçmişten bu yana gelen herkes için geçerli bu. Yap boz tahtası 

gibi olmuyor işte. Başka kulüpler de biliyorsunuz, antrenör yolluyor, cebine bir de 8 milyon 

euro koyuyor. Ama ben merak ediyorum, hakikaten şu Grosskreutz ağabeyini neden 6 ay 

sonra özledi? Nedir bu bağ? Efendime söyleyeyim, bu kız aslanlar gibi bir Jedon, Amerikalı, 

karıştı mı? Kizer’le kimi karıştırdık? SPK’ya, yatırımcı ilişkilerine SPK lisansı olan bir çocuk 

koyduk da çocuk mu kayboldu? Lütfen artık hatalarımızdan ders alalım. Suçluyu orada, 

burada aramayalım. Suçlu bizim içimizde, kendimizde, net.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Konuşmamı bitiriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Okan Böke arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Önemli noktaların altını çizdi. Sıradaki 

konuşmacımız Sayın Taner Aşkın.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Yönetim Kurulunun Değerli Üyeleri, Muhterem Divan Üyeleri, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

Konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan önceki 

arkadaşlarımın değindiği birçok hususta hemfikirim. Herhangi bir şey söylemek istemiyorum 

bu konuda. Yalnız Ayhan Özmızrak arkadaşımız herhâlde sürçülisan eyledi. Aynı yönetimde 

birinci derecede akrabalık Dernekler Kanunu’na göre mümkün değil. Onun bir kere altını 

çizerek düzeltmek istiyorum. Böyle bir şey olsa, herhâlde Dursun Başkan da bunu kullanmak 

isterdi sanırım. Ama maalesef bu kanunen böyle.  

Şimdi benim özellikle üzerinde durmak istediğim konu, bugün biz niye buralara geldik 

konusu. Niye bunları tartışıyoruz? Niye bunları konuşuyoruz? Çok uzun vadede değil, yaklaşık 

10 sene öncesine dönelim, oradan bu tarafa doğru bir gelelim. Galatasaray hangi evrelerden 

geçmiş? Bir sürü şeyler yaşanmış, bir sürü yanlışlıklar olmuş. Bazen ders çıkarılmış, bazen 

ders çıkarılmamış. Ama neticede, Galatasaray’ın 2011 yılında bir noktaya geldiğini hepimiz 

görüyoruz. İşte Galatasaray’ın miladı orası. Orada yapılan büyük bir yanlışlık -bakın altını 

çizerek söylüyorum, yanlışlık diyorum- Galatasaray’ın bugün bu hâle gelmesine sebep oldu.  
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2011 yılındaki yönetim 11 milyonla borç devretti, açık verdi. 2011’den 2015’e kadar olan 

yönetim, çok büyük inançla, çok büyük güvenle iktidara gelen sevgili arkadaşımız, sevgili 

kardeşimiz Ünal Aysal Bey’in bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek yapmış olduğu 

silsileimeratip hatalarla Galatasaray’ı son 5 yılda 164 milyon açığa getirdi. Bakın 11 milyon, 

164 milyon. Bu sadece 4 senenin içerisinde olan. Ortalama yıllık zarar 40 milyon. Bunun 

hesabını dahi vermeden, Allah’a ısmarladık dedi, gitti ve biz bu arkadaşı ibra ettik beyler. 

Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Gelen yönetime yükleniyoruz. Ne hakkımız var? 

Kucağında buldu çocuğu. Yapacak bir şey yok, biz yaptık hepsini. Biraz evvel arkadaşımın 

söylediği çok doğru, Okan’ın söyledikleri. Suçlu biziz, tek suçlu biziz. Yani bu kadar ucuz değil 

her şey. Birileri gelmiş, bu işe soyunmuşlar. Affedersiniz, şöyle söyleyeyim, kelleyi koltuğa 

almışlar, biz bu işte varız, demişler. Acemidir, hata yapar, öyle olur, böyle olur. Tabii ki 

olacak, bundan evvelkiler de yaptı. Olmadı mı? Oldu. Ama şimdi ne oluyor? Birtakım 

arkadaşlarımız kalkıyorlar, Galatasaray Genel Kuruluna, 70 tane, 80 tane imza toplayalım, işte 

son 15 senedeki arkadaşların hepsini birden bir şekilde yargılamaya çalışalım... Beyler, hangi 

yetki ile yargılıyorsunuz? Nereden çıkarttınız bunu? İbra ettiniz insanları. Onlardan bir tanesi 

de benim, beni ibra etmediniz. İdari olarak beni ibra etmediniz. Ben davaya gittim ve 

Yargıtay’dan ibra oldum. Bu kadar net. Şimdi iş buraya geldiği zaman, önce bir kere bunun 

hesabını sormamız lazım.  

Benim bu yönetimden beklediğim, son 5 senenin en az 3 uluslararası kuruluşa -ki bundan 

evvelkini yapan, muhakkak ki 5 seneyi yapan bu işleri çok daha iyi yapacak diye 

düşünüyorum, çünkü evveliyatı var- bir inceletme yapılarak Galatasaray’ın haklarının kanuni 

olarak aranması. Üye olarak bizim görevimiz değil. Üye olarak bizim görevimiz sizi ikaz etmek. 

Sizin de yönetim olarak, bir karar alarak bu şekilde bir neticenin sonuna doğru yola çıkmanız 

lazım. Bu zarar, Galatasaray’da, -arkadaşların da değindiği gibi- Türkiye’de diyelim, 4 senede, 

5 senede kapatılacak bir zarar değil. Hiçbir zaman borcu borçla kapatamazsınız. Bir taraftan 

alıyorsunuz, öbür taraftan gidiyorsunuz, borçlanıyorsunuz, borcu borçla kapatmaya 

çalışıyorsunuz. Son derece yanlış.  

Şimdi bunun arkasından bir şeye daha değinmek istiyorum. Çok önemli olduğuna da 

inanıyorum. Bizler bir yönetim seçtik, bu yönetim seçileli henüz 6 ay oldu, 7 ay oldu. Hatalar 

da oluyor, olmuyor değil. Zaten hepimiz bunları konuşuyoruz. Ama hiçbir şekilde, bu 

yönetimin bize bir şekilde, gel arkadaş, bunları anlat, yanlışlar var burada, bunları düzeltelim, 

beraberce senin arkanda olalım, yanında olalım, lafta kalıyor. Lafta kalıyor. Üzerlerine 

gitmemiz lazım. Gelin bize bunları anlatın, beraberce çözmekte size yardımcı olalım dememiz 

lazım. Bu yönetim daha çok taze, çok taze. Ufak tefek yanlışlıklar olabilir. Ama bu, şu demek 

değil. Beyler, bunu yaparsak Galatasaray’da idare edecek adam, idare edecek yönetici 

bulamayız. O kötü, bu kötü. Hepsi kötü değil insanların, yapmayın. Yanlış yapabilirler. İş 

yapmak isterseniz yanlış yaparsınız. İş yapmak istemezseniz oturursunuz ve yanlış 

yapmazsınız. Biraz cesur olmak lazım, biraz cesaretli olmak lazım. Biz Galatasaray’ı 

konuşuyoruz, başka şeyi konuşmuyoruz.  

Muhterem Arkadaşlar, 
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Kusura bakmayın, sesim biraz yüksek çıkıyor olabilir. Belki benim biraz özelliğimde de bu var. 

Ama açık açık söylemem gereken bir şey var. Bu yönetim bizim yönetimimiz, bu yönetimi biz 

seçtik. Yanlış olabilir, eksik olabilir. Ben yıllar yılı bu kürsüden hep muhalefet olarak 

karşılarındaydım, bütün yönetimlerin. Hepsinde haklı çıktım, artık burada haklı çıkmak 

istemiyorum. Burada bu yönetime veya bundan sonra gelecek yönetimlere, her kim olursa 

olsun, nefesimin son haddesine kadar yardım etmek istiyorum. Herkesten de bunu 

bekliyorum. Bir Galatasaraylı olarak, hepinizi bu duygularla selamlıyorum, saygılar 

sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Taner Aşkın’a iyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Son konuşmacı Sayın Hayrettin Kozak. 

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkan, diğer başkanımız burada olmadığına göre, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, 

gayet tabii ki İkinci Başkanımız, Sevgili Büyüklerim, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Basın 

Mensupları, 

Şimdi ben merak ediyorum, soracağım, kusura bakmayın. Başkanın bir rahatsızlığı mı var? 

Yok, değil mi? Tamam, ona göre konuşacağım da onun için. Şimdi, dinlemesini bilmek bir 

meziyettir. Bunu hepimiz biliriz. Eğer dinlemeye tahammül edemiyorsak, o zaman aynı 

kitlelere konuşurken de dinlenildiğini bilerek çok dikkatli konuşmak gerekir. Ne demek 

istediğimi anladınız tahmin ediyorum. Ben şimdi burada hiç konuşmak istemiyorum, çünkü 

sevgili yönetimimizde ne söylersek veya ne icraat yapılsa yalnız Başkan var. Yanlış anlamayın, 

diğer arkadaşları hakir gördüğümden değil. Sistem böyle. Ee, şimdi Başkan yok burada, ben 

kime anlatacağım derdimi? Siz dinler misiniz beni? Peki. Biliyorum, biliyorum. Onu bilecek 

kadar benim de deneyimim var, rahatsız olmayın. Benim ne dediğimi siz iyi anlarsınız Ferit 

ağabey.  

Şimdi az önce, değerli arkadaşımız Taner Aşkın burada bayağı gürledi. Dediği gibi, daha önce 

de çok gürlüyordu. Yalnız şunu ben anlamadım. Bütün faturayı da, var olan bütün faturayı da 

Ünal Aysal’a kesti ve noktayı koydu. Ya hepiniz hatırlayacaksınız, Ünal Aysal’ı, döneminde en 

fazla, en yoğun şekilde eleştirmiş insanların zannediyorum başında geliyorum ben. Ben bunu 

kabul etmiyorum. Hatalarını zaten söylemişim ben. Çok söylemişim, öldüresiye söylemişim. 

Şimdi, onca geriye dönük yıllar içinde böyle cımbızla Ünal Aysal’ı seçip de onu bu şekilde 

humilier etmenin ben Taner Aşkın’a yakışacağını düşünmüyorum. 45 yılım geçti. Bunun çok 

büyük kısmı, bütün mali genel kurullarda bulundum, şu, bu. Devamlı sizi de rahatsız 

etmeyeyim bu laflarımla. Ama herkesi takip etme fırsatım oldu benim. Her dönem hakkında, 

iyi kötü okuduğum, incelediğim için bir fikrim var. Hatalarla dolu bir silsile vardır geride. 

Yapmayın, etmeyin. Bu böyle bir kişiye, iki kişiye fatura edilecek bir şey değildir. Ayrıca, 

dönemler arası devreden borç, alacak, şu, bu, bilanço sonlarını da -bugün burada yeri değil- 

alıp her dönemin payına ne düşüyor, onları da söyleyecek de gücüm ve bilgim var, Allah’a 

şükür. Burada yeri değil.  

Şimdi ben burada az önce konuşan Okan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ya ilk defa 

Galatasaray’ın Divan Kurulunda ikinci bir kişi çıktı, Sportif A.Ş.’nin, halka açık şirketin ne kadar 
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hayati önemde olduğunu fevkalade yetenekle, fevkalade esprili bir lisanla anlattı bize. Ve 

bana göre, yönetime de kolay kolay bulamayacağı öneri ve tavsiyelerde bulundu. Anlayan 

anlar. Şimdi burada mı Okan kardeşim? Şimdi Okan kardeşim, ben size şunu söyleyeyim. 

Gayet açık, burada hep söylerim, biz aile toplantıları yapıyoruz. Yahu bu Sportif A.Ş.’nin 

sürekli ama sürekli, çok yoğun şekilde takip edilmesi gereken 3 aylık ve yıllık denetim 

raporlarından -bırakınız incelemeyi- haberi olmayan yığınla yöneticimiz var bizim geçmişte. 

Buna inanın. Bizim yönetim kurullarımızın hemen hemen tamamına yakını, Galatasaray’ın 

rakamlarının, gelirinin, giderinin, hayati konularının % 70’inin yattığı o raporlara bakma 

ihtiyacını bile duymazlar. Ben açık konuşurum, aksini söyleyen gelsin karşıma. Hepsi 

demiyorum, çok büyük bir çoğunluğu. Hatta şahidim, varlığından bile haberleri yoktu yahu, 

içeriğinden nasıl olsunlar? Ee, biz bunu bilmezsek, gideceğiz de Cenevre’lerde kime ne 

anlatacağız kardeşim? Yani o Cenevre’de oturan 7 kişi, 35 kişi, kaç kişi ise, o raporları 

okumuyorlar mı? Ben okuyorum. Siz de lütfedip bir okuyun, ondan sonra konuşalım. Ben bu 

konuyu Genel Sekreter kardeşimize de, geçmişteki bir sohbetimizde, büyük önemi ile ifade 

etmiştim. Şimdi bu böyle. Şimdi ben hızlı hızlı, tekrar olacak bazıları ama birkaç dakikanızı 

alarak geçeceğim.  

Şimdi olaylar silsilesine hemen bir bakalım. Bir defa, bu Hamza Hamzaoğlu meselesi hemen 

böyle geçiştirilecek bir konu değil. Hamza benim babamın oğlu değil. Şöyle başarılıdır, 

böyledir, öyle lüzumsuz laflar da etmeyeceğim. Ama ortada bazı gerçekler var, bunu kabul 

etmek de mümkün değil. Bunu da söyleyeceğim. 6 Aralık 2014’te, 1 Aralık 2014’te kendisi ile 

bir sözleşme yapılıyor, 6 aylık, biliyorsunuz, 500 bin dolar karşılığında. Onu takiben, son seçim 

öncesi Sayın Başkan diyor ki, “Seçilirsek, Hamza ile uzun vadede devam etmek arzusundayım. 

Her sene başka teknik direktörleri denemişiz. Hamza Hamzaoğlu Galatasaray’ın evladıdır, 

onu beğeniyorum. Çalışmak istediğim yegâne adamdır.” diyor, seçimden hemen önce. 19 

Eylül’de benzer bir şey, -bakın, periyotları söylüyorum- 23 Eylül’de yine hemen hemen aynı 

şeyler, 18 Ekim’de “Hamza Hamzaoğlu güvendiğimiz, geçtiğimiz yıl” 18 Ekim 2015, -hepsini 

okumuyorum size- “3 kupa alıp tüm şampiyonlukları almış bir teknik adam, çok güvenip 

inandığımız bir adam, yine savaşan bir takım kuruyor” diyor ve geliyoruz, 10 Kasım 2015’e. 

Bakın, ne diyor: “Çok değerli bir teknik adama sahibiz. Ben bu göreve Galatasaray’a hizmet 

etmek için seçildim. Bu görevde olduğum sürece, Hamza Hamzaoğlu bizim teknik 

direktörümüz olacak.” Bunu Galatasaray Spor Kulübü’nün Başkanı 10 Kasım 2015’te ifade 

ediyor televizyonlara, yazılı basına. Hepiniz de bunu biliyorsunuz, okudunuz.  

Şimdi bakın, enteresandır, aynı kişi ile, aynı kişi Başkan olarak 13 Haziran 2015’te, yani geçen 

sezonun son günlerinde, onun sözleşmesinin bitişine 15 gün kala yeni bir sözleşme yapıyor, 3 

yıllık, 2 milyon dolar/yıl ücretle. Yani o tarihleri, geriye dönüp bir mukavele ile de birleştirin. 

Ve 10’da, ben onsuz yapamam diyen bir Başkan. Aradan 7 gün geçiyor, bir hafta. Ne oluyor 

oysa? Tarih 18 Kasım 2015, Sayın Dursun Özbek ve Fatih İşbecer, Florya’da veya Arena’da, 

çağırıyorlar Hamzaoğlu’nu ve kendisinin görevine son verildiğini tebliğ ediyorlar. Aynı gün 

20.30’da da resmî siteden duyuruluyor. Yani 3 yıl boyunca ben senden ayrılmam denmeden, 

7 gün sonra bunlar yaşanıyor Galatasaray’da. Şimdi bunu takdirinize bırakıyorum. 
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Hamzaoğlu şöyledir, böyledir, falandır, filandır, ama Galatasaray’da böyle bir işe son verme 

olmaz. Fatih Hocaya yapılan bile bu kadar ağır değildi. Fatih Hocanın işine son verildiği zaman 

ben de Florya’daydım. Çok yakinen yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Şimdi hemen 

akabinde, sadece 3 gün sonra, 23 Kasım’da, Dursun Özbek Başkanımız Mustafa Denizli ile el 

sıkışıyor. Sözleşme süresi 1.5 yıl, ücret 4 milyon 500 bin dolar. Şimdi buradan önemli bir soru 

soruyorum bu yönetime, Başkan olmasa da. Nasıl olsa biliniyordur, sizler de bilin. Efendim, o 

kadarını biliyorum, yapmayın. Ben Başkan dediğimde, neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Şimdi bu 

4 milyon 500 bin liraya mahsuben, Mustafa Denizli sözleşme imzalarken veya takip eden bir 

iki gün içinde nakit bir ödeme yapıldı mı avans olarak? Bunu ben çok merak ediyorum, 

eminim siz de merak edersiniz.  

Kevin Grosskreutz, şimdi bunun sözleşmesi 1 Eylül. Ben biraz detay vereceğim size. Süre 3 yıl. 

1 milyon 850 bin ile başlıyor, 1.5, 1.5 gidiyor. Toplam bonservis bedeli de 1 milyon 500 bin 

euro. Toplam maliyeti adamın, yıllık ücretleri de dahil, 3 yılda 6 milyon 350 bin euroya 

geliyor. Ve adam aniden anasını, danasını özlüyor. Eyvallah diyor, gidiyor. Kimse hop, nereye 

gidiyorsun filan da demiyor. Mustafa Denizli Hoca da zaten şaşırmış herhâlde, yanımdaki 

odada oturuyordu, filan diyor. Gidiyorum diyor, adam gidiyor, gitti. Az önce çok 

arkadaşlarımız da söyledi. Ağabey, nasıl gidiyor bu adam ya? Yani Genel Sekreterimiz 

kullanmış, hoşuma gitti okuduğumuz zaman, burası Dingo’nun ahırı mı? İşte bu lafın 

söyleneceği yer burası, bu konu. Ne oluyor ya? Adam gitti, tık yok.  

Şimdi burada yine önemli bir soru. İstirham ediyorum yönetimimizden, bu arkadaş 

sözleşmeyi imzaladığı günden sonrasında Galatasaray’dan nakit bir bedel aldı mı 

sözleşmesine mahsuben? Ben bilmiyorum. Gazetelerin yazdığına da kulak asmayın, bırakın. 

En yetkili makam burada oturuyor. Hepimizin bilmesi lazım. Bir avans aldı mı? Bir. İki, 1.5 

milyon dolar olan bonservis bedeline mahsuben, tamamı veya kısmen bir ödeme yapıldı mı? 

Üç, devamlı çok sevdiği anasının yanına gidip gelip, uçak biletlerini bizden aldı. Bugün bu bu 

arkadaş için bizim cebimizden çıkan, olmayan naktimizden çıkan toplam tutar nedir? Fatih 

kardeşim, bunu bize açıklayın. Ve soruyorum, siz de sorun, Allah’ınızı severseniz, -dünya 

futbolu ile ilgili arkadaşlarımız var- acaba dünya futbol literatüründe böyle bir şey yaşanmış 

mıdır? 27-28 yaşında bir profesyonel futbolcu bir takıma transfer oluyor, şartlar belli. Aradan 

2 ay geçiyor, ben annemi, babamı özledim diye gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi oldu, 

bizim başımıza geldi.  

Gelelim Sabri Sarıoğlu’na. Evvela şunu söyleyelim, lütfen bunu bilelim. Bu çocuk 15 sezon, 

2001’den itibaren, -daha önce alt yapıdaydı, o hariç- 2001’den itibaren başlamış, 15 sezon 

Galatasaray’da 422 maç oynamış. İyi oynamış, kötü oynamış. 422 maç oynadığına göre, 

herhâlde devamlı kötü oynamadı. 44 kez de milli bu çocuk. Şimdi bu çocuk, ne olduysa ben 

bilmiyorum, demin arkadaşlarımız yönetime soru verdi mi? Ben onu bilmiyorum, öğrenmek 

istiyorum. Onun için soruyorum. Acaba bu arkadaşa, bu sözleşmesinin son 1 yılının, -ek bir yıl 

var ya, hani geçenlerde Umut için de konu oldu, onu konuşuyoruz- bunun son bir yılının iptali 

nasıl oldu? Yani Sabri geldi, ben ettim, siz etmeyin, ben yanlış bir imza attım, böyle hakkım 

olmayan bir mukavele dolayısıyla bana 4 milyon 800 bin TL -dikkatinizi çekerim rakama- para 

vereceksiniz, benim vicdanım sızlıyor, bunu almayacağım mı dedi? Yoksa Yönetim Kurulu, 
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oğlum, gel bakayım, biz bu imzayı attık ama kusura bakma, sen oynadığın futbolla bunu hak 

etmiyorsun mu dedi? Eğer ikinci ise, e insaf edin ya, adamı hâlâ oynatıyorsunuz ve son 

oynadığımız maçta -maçı, maçı, ne dediniz, buyurun, buyurun- iyi de oynuyor. Ben 

anlamadım. Belki yarın bizim sağ bekimiz olmayacak. Şimdi bu çocuğun durumu nedir? 

Kovuldu mu? Pardon, işine son mu verildi? Kendisi, demin dediğim gibi ayrıldı mı? Şimdi bu 

böyle. Şimdi hepsini söyledik.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Geçtiğimiz Pazar günü yaşadığımız, bütün arkadaşlarımızın dile getirdiği o dramatik olayı 

hakikaten büyük üzüntü ile izledik. Galatasaray’ın bana göre hem tarihi için, hem de 

geleceğine yönelik, var olan iletişim sistemi için yüz karası bir olay ve bir skandaldır. 

Düşünün, veriyoruz ve yalan haber koyuyoruz, Galatasaray’ın gururu olan resmî sitemize. 

Resmen -kelimeleri süslemeye püslemeye gerek yok- yalan haber koyuyoruz. Niye? Neden 

ihtiyaç duyuluyor, onu da anlamak mümkün değil. Varsayın ki böyle bir şey vardı, ne alakası 

var kardeşim? Sen şahit olarak taa Brezilya’daki Alex’i mi buldun? Nereden çıkıyor bu 

saçmalık? Bunun hesabı soruluyor mu? Kim yaptı ise bilmiyorum. Bilmiyorum, siz de 

bilmiyorsunuz. Şimdi Alex ne diyor hemen ertesi sabah? İnstagram’da diyor ki, bütün 

Türkiye’ye yazdı, “Benim ismimi bu şekilde kullanıp kirletmelerini asla kabul etmiyorum.” 

diyor çocuk. “İddia edildiği bir şekilde, bir virgül dahi açıklamam yoktur.” diyor. Şimdi, 

kulübümüzün resmî sitesi, siz de gayet iyi biliyorsunuz, her mesajın büyük titizlikle yazılması 

gereken, çok önemli, on binlerin takip ettiği bir iletişim organıdır. Nüvesidir iletişimin. Siz, 

resmî siteyi 6 milyon filan takip etmiyor. Sizin dediğiniz twitter takipçisi. Evet, çok farklı bir 

şey. Ben size çok saygılıyım, ama çok farklı bir şey. O 6 milyon da, onu da düzelteyim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, müdahale etmeyelim. 

Hayrettin Kozak  

6 milyon değil, 12 milyondur twitter takipçisi. Peki efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, Hayrettin Bey, siz devam edin. 

Hayrettin Kozak  

Gelecek Divanda buradayız, beni uyarın. Şimdi, bu kadar hassas bir konuda, böylesine 

kaynağı olmayan bir haberi yayınlamak kabul edilebilir bir hata değildir, asla. Bunun yerine 

yapılacak bir tek şey vardır. Aziz Beyefendi, ara sıra yaptığı gibi, hakaret mi kullanmış, hakaret 

mi etmiş, küfür mü etmiş? Ya bunun yolu tektir, belli. Orada adliye duruyor, şikâyet edin 

oraya. Niye koca başkan böyle şeylere izin veriyor? Kendisi de mutlaka görmüştür bu şey 

açıklanırken. 

Şimdi bunları söylüyorum. Mali konularla ilgili hiçbir şeye girmeyeceğim. Zaten böyle 

elimizde belge de yok. Aynen Ayhan kardeşimin söylediği gibi, -ben de kendisine katılıyorum-

Sayın Genel Sekreterimiz, sevgili kardeşim Fatih İşbecer çeşitli televizyon kanallarında, mali 

konularla ilgili içimizi rahatlatacak açıklamalar yapıyor. Siz de görüyorsunuz, dinliyoruz. En 
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son A Haber’de ben dikkatle dinledim, şunu söylüyor. “Kulübün hiçbir kaynak sıkıntısı 

yoktur.” diyor. Harika, harika! Ve ben kafamı duvarlara vurdum, ulan sen ne kadar şeymişsin 

dedim, yani bu hatayı yapıyorsun. Demek ki, yok bir şey ya! Biz onca laf ettik burada, 

huzurunuzda. Ne rezil adammışız ki biz, kulübün durumunu da, kaynak sıkıntısı yokken... 

Sizden özür diliyorum. 30 Kasım’da Sportif A.Ş.’nin ilk, ikinci 3 aylık, yani toplamda 6 aylık 

denetim raporu açıklanacak. Bunun KAP’a verilmesi aşağı yukarı bir ay devam ediyor. 

Umarım, az önce değindiğim olumlu mali haberler denetim raporu verilerine de yansır. Bunu 

göreceğiz ve burada konuşacağız, elimizde Kasım sonu denetleme raporunun içeriği ile 

beraber ve nakit kaynağı sıkıntısı olmayan Galatasaray’ın verileriyle beraber.  

Şimdi bir soruyla bitirdim. Ada konusu, hiç ses yok. Ortalığı birbirine kattık, bir Genel Kurul 

yaptık. Sonu belli. Aradan da 9 gün geçti. Olur mu 9 gün? 15 gün filan geçti. Şimdi sevgili 

avukat kardeşim burada, zaten konunun da çok içinde. Biz neredeyiz? Biz Ada hakkında 

Genel Kurul kararını aldık. Ee? Sonradan insanlar da dinlesin, olur mu? Yani bilgilenelim, 

söylemek istediğim o, atlamayalım. Adam da rahat rahat...  

Vaktinizi aldım. Saygılar sunuyorum hepinize. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. Cevap vermek istiyor musunuz? Buyurun 

Sayın Fatih İşbecer. Kulübümüzün Genel Sekreteri.  

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Fatih İşbecer 

Değerli Ağabeylerim,  

Şu ana kadar çıkan konuşmacıların hepsi benden büyük olduğu için, ağabeylerim deyince 

hepsine hitap etmiş oluyorum.  

Divan Başkanım, Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım,  

Öncelikle teşekkür ederiz. Biz yönetim olarak, her ne kadar dönem dönem çok ağır 

eleştirilsek de, bunların hepsinin notunu alıyoruz ve bize Divanımızdan gelen, üyelerimizden 

gelen geri bildirimlerin hepsini dikkate alarak, hâl ve gidişatımızı düzeltmek için uğraşıyoruz.  

Şimdi burada beni üzen bir nokta oldu. Birçok üyemiz, eksik bilgi ile keskin yorum yapıyor. 

Dolayısıyla, ben eksik bilgileri gidermek üzere burada cevap vermek için çıktım.  

En güncel konudan başlayayım. Sportif A.Ş., gelirinin % 97’sini sporculara maaş olarak 

ödeyen bir kurumdu. Bu % 97 kesinlikle sürdürülemeyen bir orandır. Yani bir kurumun 

gelirinin % 97’sini tek kalem masrafla harcıyorsanız, kalan % 3’le hiçbir şey yapamazsınız. Bu 

% 97’lik oran bugün itibarıyla % 75’lere gerilemiştir.  

Evet, münferit örneklere baktığınızda, X futbolcuya para verildi, oynadı, oynamadı. Y 

futbolcuya verildi, sıkıntı oldu, olmadı. Ama toplamda % 97’den % 75’e gerilemiş bir gider 

var. Ayrıca bu iş sadece para değil. Geçtiğimiz yıl, biliyorsunuz, tarihimizin en pahalı kadrosu 

ile Şampiyonlar Ligi’nden elendik. Bugün itibarıyla, Galatasaray Avrupa’da mücadelesine 

UEFA’da devam ediyor. Eksiklerimizin de farkındayız, inşallah gerekli takviyeleri de yapıp, 

UEFA’da da iyi yerlere gitmek için ikinci yarıda yolumuza devam edeceğiz.  

Dolayısıyla, evet, münferit örneklerden gittiğinizde, bu kadar büyük bir organizasyonda 

muhtelif hatalar tespit etmek olası. Tabii gönül ister ki, hiç olmasın. Ama münferit olayların 
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dışına çıkıp genele baktığınızda, Galatasaray 10 senedir sportif başarılarla halı altına 

süpürülen kronik sorunlarına ilk defa neşter vurmuştur. Bütün şu anda yaşanan sancılar, bu 

kronik sorunların giderilmesiyle alakalıdır. Örnek vereceğim. 31 Mayıs 2014, yani bundan 

takribi 15-16 ay önce, Galatasaray’ın aylık maaş gideri 2.6 milyon dolardı ayda. Bugün 

itibarıyla 1.55 milyon dolar. Bunun bir kısmı devalüasyondan dolayı ucuzladı, ki dövizle maaş 

verdiğimiz insanlar da var. Bir kısmı da, aslında bize medyada bu reaksiyonun da doğmasına 

sebep olan, 150 kişiden fazlalık bir tensikattan dolayı. Şimdi dolayısıyla, siz bir kurumda 

yapısal tedbir alıyorsanız tabii ki sevilmezsiniz. Türkiye’de yapısal tedbir alanlar, dünyada 

reform yapmaya niyetlenenler hiçbir yerde sevilmezler.  

Galatasaray’ın şu anda ihtiyacı olan tek şey yapısal reformlardır. Yoksa, iki tane transfer 

yapıp, tribünlere oynayıp günü kurtarmak geçmişte yapıldığı gibi bugün de yapılabilir. 

Burada, Başkanımız ve Yönetim Kurulu olarak, biz zor olanı seçtik. Galatasaray’ın birikmiş 

sorunlarına neşter vurup önümüzdeki yılları kazanmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de 

kesinlikle sportif başarıdan taviz vermiyoruz.  

Şimdi burada münferit örnekler verildi. İşte Kevin örneği verildi. Hocamızla ilgili, Hamza 

Hamzaoğlu ile ilgili örnekler verildi. Mustafa Hocamızla ilgili örnekler verildi. Sabri ile ilgili 

örnekler verildi. Bunlara ben tek tek değinmek istemiyorum. Bunların çoğu medyada yer aldı. 

Peki, hay hay. Şimdi... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyin efendim, buyurunuz. 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Fatih İşbecer 

Şimdi, Galatasaray’ın temel problemlerinden biri şu. Bu kulübün imzaladığı birçok 

sözleşmenin yanında, Sevr anlaşması bağımsızlık bildirgesi gibi kalır. Bütün kontratlar 

kulübün aleyhine. Bunların hepsini tek tek temizlemeye çalışıyoruz. Bir kısmını zararı göze 

alıp ödemek, iptal etmekten daha ucuza geliyor. Sabri sözleşmesinde de başka, kulübü 

koruyan maddeler vardı. Yönetim böyle bir karar aldı. Otomatik uzama opsiyonu iptal edildi. 

Burada böyle büyütüldüğü kadar büyük bir mesele yok. Bunun içinde fesih maddesi de vardı. 

Biz yönetime geldiğimizden beri, kulübün menfaatlerini korumak için, sporcu sözleşmeleri 

olsun, kurumlarla yaptığımız dış kaynak kullanım sözleşmeleri olsun, hemen hemen hepsinde 

tek taraflı fesih hakkı koymaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Galatasaray’la 

imzalayacaksanız tek taraflı fesihi kabul edeceksiniz, yoksa başka Galatasaray’a gideceksiniz. 

Dolayısıyla, kabul ediyorlar. O konuda üyelerimizin bir endişesi olmasın.  

Galatasaray 3 cephede birden mücadele veriyor. Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz, 

Türkiye’de bütün branşlarda başarılı olmak istiyoruz ve bunu sürdürülebilir finansal tablo ile 

yapmak istiyoruz. Şu anda yönetim, kelle koltukta, Taner ağabeyimizin de belirttiği gibi, bunu 

sağlamak için uğraşıyor. Dolayısıyla, elbette muhtelif, münferit hatalar maalesef bizim de 

başımıza geliyor. Bu hatalar için de ben peşinen kendi adıma ve yönetimdeki arkadaşlar 

adına özür diliyorum. İleride tekrar etmemesi için de notlarımızı alıyoruz, tedbirlerimizi 

alıyoruz. Ama şu konuda endişeniz olmasın. Galatasaray’ın kaynaklarının çarçur edilmesine 



19 
 

biz müsaade etmeyeceğiz, çünkü Galatasaray fakirleşirken bazı insanlar zenginleşmiş. Bunun 

önüne geçeceğiz.  

Benim diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Genel Sekreter arkadaşa teşekkür ediyoruz. Bir dakika efendim, bir dakika, telaş 

yok. Evet, Sayın Hayrettin Kozak, kısa, karşılıklı tartışmaya girersek bunun sonu gelmez. 

Efendim, karşılıklı konuşmaya başlarsak, Divan toplantısından çıkar, kahvehaneye 

döndürürüz burası. Lütfen müdahale etmeyin. Buyurun. 

Hayrettin Kozak 

Efendim, müsaade edin, müsaade edin. Yani söz alarak sizler de konuşun lütfen. Fatih İşbecer 

kardeşim, kusura bakmayın, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Yani bundan da üstünkörü, 

sıradan bir cevap olmazdı. Sizin gibi, çok zeki, çalışkan, kulüp hesaplarının tümüyle içinde 

olan bir kardeşim olarak söylüyorum, siz de burada Divana veya Genel Kurula hitap ederken 

biraz daha anlayışla gelin. Öyle ufak tefek konular filan... Ufak tefek konular dediğiniz, 

Mustafa Denizli’ye ödenen, benim duyduğum, beni siz düzeltin- 1.5 milyon dolar, öyle 

söyleyeyim. 1.5 milyon dolar Mustafa Denizli’ye ödendi mi, ödenmedi mi? Net. Yani bunu siz 

detay görüyorsanız, Galatasaray’ın kasasında, bankasında olmayan seviyede bir parayı biz tek 

kalemde ödüyorsak bu detay değildir.  

Şimdi ikincisi, -zaten iki tane ödeme soruyorum- Kevin’e kaç para verilmiştir? Verilmişse 

verilmiştir, bilelim. Kusura bakmayın, bu bizim hakkımız, bu kadar insanın da hakkı. 

Gazetelerde, rastgele bir gazete yazıyor, 925 bin dolar, bilmem ne, öbürü diyor. Bırakın, en 

yetkili ağız olan yönetimimizden alalım rakamları, bilerek evimize gidelim. Rica ederim.  

Şu Sportif A.Ş.’nin gelirlerinin % 97’sinin futbola harcanması meselesini bir dahaki sefere 

detaylı rakamlarla burada konuşacağız. Ama, ama... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sporcu maaşlarından teşekkül ediyor dedi, % 97’si. 

Hayrettin Kozak  

Neyse, bunları hepsini getirerek burada konuşacağız.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Belge üzerinden bakmak lazım. 

Hayrettin Kozak 

Tabii, tabii, daha doğru. Ama şunu bilin, Fatih kardeşim de bilir, özellikle o iyi bilir, Sportif 

A.Ş.’nin raporları ihmal ediliyor. Ben Sevgili Fatih kardeşim ile, bir gün bir fırsat oldu, uzun bir 

sohbet yaptığım zaman, bütün hulusu kalple, “Aman Fatih, Sportif A.Ş.’nin raporlarını çok 

yakinen takip et.” dedim. Dedim mi kardeşim? Sen de bana dedin ki, “Tamam ağabey, bu 

akşam aldırıyorum, hemen tetkik edeceğim.” O güne kadar yoktu sende. Doğru mu? Yani 

şimdi mecbur bıraktığı için söylüyorum ve bu gizli bir konuşma da değil ki. Gizli bir konuşma 

da değil. Ben kıdemli bir üyeyim, o da Galatasaray’a yeni gelmiş, genç, potansiyel, hakikaten 
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potansiyel, o da genç bir kardeşimiz. Biz ona, dağarcığımızda ne varsa aktarmakla mükellefiz. 

Ama bu mükellefiyeti yerine getirdikten sonra, bu şekilde sorduğumuz basit bazı şeylere 

“bunlar afaki, detay” demek olmuyor.  

Şimdi ben şunu söyleyeyim. Peki, sizin personel tasarrufu ile sağladığınız, personel 

tensikatları ile sağladığınız rakam detay değil mi? Kaç para? Ayda 1 milyon, hepsi bu. Senede 

12 milyon, bu kadar. Yani bu hayati de, benim az önce sorduğum rakamlar mı detay? 

Yapmayın kardeşim. Şu Sabri denen gariban, 4 milyon 800 bin... Gülme, tabii. Parası bol, onu 

diyeceksin belki. Oo, sen onu gariban zannet, onda para ooo diyeceksin. Ama değil. Adam 

hakkıyla almış 4 milyon 800 bin lirayı. Allah’ınızı severseniz, kim bırakır ya ağabey, şeyde? 

İster 100 senelik Galatasaray, kim bırakır kardeşim? Demek ki siz yolladınız adamı, ben onun 

cevabını bekliyordum, o kadar. Biz yolladık deyin, yeter. O zaman biz biliriz ki, Sabri kulübü 

için 4 milyon 800 bin lirayı bir kenara tekmeyi vurdu ve gitti deriz hiç olmazsa. Kamuoyu da 

bunu bilir hiç olmazsa. Bu. Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Arkadaşlar,  

Bazı sözleşme detaylarını ulu orta konuşmamızda sakınca olabilir. Onun için, yani arzu 

ediyorsanız, arkadaşlarımız önümüzdeki toplantıya bir hazırlık yapıp gelsinler. Ayaküstü 

yanlış beyanlarla hem kulübü sıkıntıya sokarız, hem de Divan toplantısının ciddiyetini bozmuş 

oluruz. Efendim, bu madde ile ilgili başka söz isteyen var mı? Sayın Semih Haznedaroğlu, 

buyurun efendim.  

Semih Haznedaroğlu 

Sayın Başkan, Kıymetli Divan Kurulu Üyeleri, Sayın İkinci Başkan ve Saygıdeğer 

Galatasaraylılar,  

Divan Kurulunda her zaman çok faydalı, güzel konuşmalar oluyor. Bugün de yine çok güzel bir 

toplantı yapıyoruz. Zannederim bu konuşmalarımızdan gereken dersler çıkarılacak ve 

kulübümüzün önümüzdeki 3 yıl boyunca yönetimini üstlenmiş olan Yönetim Kurulundaki 

arkadaşlar gerekli notlarını alacaklar. Ama hepimiz şunu kabul etmeliyiz ki, hakikaten 

Yönetim Kurulu, Sayın Başkan Dursun Özbek oldukça ağır bir tablo devraldı. Denebilir ki, 

kendisi baştan biliyordu bu tablonun ağırlığını. Ama birimiz alacaktık bu tabloyu. Muhakkak 

ki, bunu alacak olan, bu yükün altına girecek olan, kulübünü seven Galatasaraylılardan biri 

olacaktı. Bu, Dursun Özbek oldu.  

Dursun Özbek’i ben şahsen çok yakından tanıyorum. İş hayatından da tanıyorum, spor 

hayatından da tanıyorum. Şu an için Galatasaray’ın bu ağır yük altındaki durumuna göre 

oldukça ideal bir başkan, çünkü hepimiz biliyoruz ki, bundan evvelki devirlerden gelen ve 

yokuş aşağı giden, yuvarlanarak büyüyen bir borç yükü altındayız. Ve maalesef ne bundan 

evvelki yönetimde, ne ondan evvelki yönetimde, ne ondan, ondan evvelki başkan zamanında, 

bu yuvarlanış, bu borçların büyümesi ve sonunda da bizi çıkmaz yola götürecek olan bu 

durum önlenemedi. Zaman zaman hakikaten burada sizlerin de konuşmalarınızla, âdeta 

çaresiz durumlara düştüğümüz oldu. Ama yeni stadyumumuzun yapılması, yeni imkânların 

doğması bize ümitler verdi. Fakat bu ümitler de yeşermedi. Şimdi Dursun Özbek ve 
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yönetiminin iş başına gelmesinde, hakikaten şahsen ben şu anda da ümidimi muhafaza 

etmek istiyorum, çünkü Galatasaray başarılarla dolu bir camia. Biz geçen senelerde de çok 

şampiyonluklar kazandık, çok başarılar kazandık. Dolayısıyla, Galatasaray’ın bir sene, iki sene 

şampiyon olamaması, başarılı olamaması Galatasaray’ın büyüklüğüne hiçbir şey 

kaybettirmez. Galatasaray yine Türkiye’nin en büyük camialarındandır, hatta Avrupa’da çok 

tanınan bir camiadır. Hiçbir şey kaybetmez. Bence, bizim en önemli düşüneceğimiz 

meselemiz bu ağır borçlanma ve kulübün içindeki bu mali politikanın yanlışlığıdır.  

Burada defalarca tekrarlandı. Galatasaray her sene  90 milyon, 100 milyon dolar veya Türk 

lirası zarar ediyor. Devamlı zarar eden bir müessese nasıl ayakta kalabilir? Muhakkak ki bir 

gün tıkanacaktır ve şu anda da aslında, maalesef biz önleyemedik. Yönetime gelen arkadaşlar 

önleyemedi, genel kurullar önleyemedi, Divan Kurulu önleyemedi. Federasyon deseniz, 

aslında müdahale etmesi lazımdı. Böyle devamlı borçlara giden, borçlarla büyük transferler 

alan, çilekler getiren, zamanı geçmiş futbolculara dünyanın parasını ödeyerek, borca harca 

bakmadan transfer eden sorumsuz yöneticilere daha evvelden mani olması, uyarması 

lazımdı. Allahtan maalmemnuniye ki, UEFA kriterleri çıktı ortaya ve neticede UEFA taa 

İsviçre’den gelerek bizim hesaplara baktı ve bize, hemşerim, nereye gidiyorsun, ne 

yapıyorsun, nedir bu tablo, dedi. Ben sana maksimum 30 milyon Euro zarar tanıyorum, 

bırakıyorum, sen 90’a çıkmışsın ve gidiyorsun dedi. Esasında, bu bizim sonradan 

maalmemnuniye duyacağımız, sevineceğimiz bir olay, çünkü Galatasaray bunun üstesinden 

gelecektir. Muhakkak gelecektir. Dolayısıyla, olayı böyle görelim. 

Şu anki Başkan, Dursun Özbek. Muhakkak ki çok kıymetli kişiler var aramızda. Bu işi başka 

bakımlardan daha iyi yapacak başkan namzetlerimiz var belki. Ama bilin ki, Dursun Özbek 

bunlardan biri, ben buna samimi olarak inanıyorum. Buraya nokta koyuyorum, ama 

yönetimin son zamanlarda, son 2-3 ayda yaptığı birtakım hatalar hakikaten beni şaşırttı. Basit 

basit hatalar yapıyorlar. Demek ki, yönetim gerek profesyonel kadrosuyla, gerekse kendileri 

aralarında toplanıp gerekli eleştirileri getirerek futbolcu transferlerinde, maça çıkacak 

kadrolarda, lisans meselelerinde böyle basit basit, böyle komik komik, ama efkârıumumiyeye 

mal olacak hatalar yapmasınlar. Bu hatalar şahsen beni de endişeye sevk ediyor, acaba 

düşündüğüm yönetim değil midir diye, düşündüğüm başkan değil midir diye.  

Hakikaten buraya çıkan hatipler -ilk hatipten itibaren- öyle yanlışlara, öyle yapılmış hatalara 

parmak bastılar ki, insan hakikaten şaşırıyor. Hakikaten bunu Galatasaray Yönetim Kuruluna 

yakıştıramıyor. Dolayısıyla, bu konuşmalardan inşallah hepimiz ders çıkarırız, başta da 

Yönetim Kurulu ders çıkarır ve bundan sonra böyle hatalar yapmayız. Bu hatalar hem manen, 

etik olarak yaralıyor Galatasaray’ı, hem de mali olarak bize handikap oluyor.  

Efendim, saygılarla, sevgilerle hepinizi selamlarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Haznedaroğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Kulübün mevcut durumu ile ilgili hakiki bir 

resim çekti. Efendim, sıradaki konuşmacı Sayın Eşref Hamamcıoğlu. Bizim Divan başkan 

yardımcıları pek söz almak istemezler, ama bu arkadaşımız istedi, çünkü kendisine bir görev 

düşmüş idi. Buyurun efendim. 
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Eşref Hamamcıoğlu 

Sayın Divan Başkanım, Yönetim Kurulumuzun eleştirileri dinleme sabır ve nezaketini gösteren 

Değerli Üyeleri ve Değerli Hazirun,  

Evet, Sayın Aktar’ın söylediği gibi, belki alışılmış bir şey değil Divan Kurulundan birinin söz 

alması, ama Galatasaray’da belki bazı alışkanlıkları değiştirmekte fayda vardır diye 

düşünüyorum. Ben iki konuya değineceğim yüksek müsaadelerinizle. Bir tanesi, Divan Başkan 

Yardımcısı şapkası ile size bilgi aktarmak istiyorum. Bunlardan ilki, Ekim ayı toplantı 

tutanaklarımıza geçen ve Eylül ayında, Ada’da yapılmış olan Divan Kurulu toplantısı sırasında, 

Muhasip Üyenin, kulübün dönemsel mali durumu hakkında bilgi aktarması ile ilgiliydi. Gerek 

yazılı olarak dağıtılan raporlar, gerek o zamanki Muhasip Üyenin vermiş olduğu bilgiler 

çerçevesinde baktığımız zaman, aşağı yukarı 50 sayfaya ulaşan bir bilgilendirme notu 

dağıtılmıştı. Sayın Hayrettin Kozak’ın söylediği gibi, -52 sayfa- 50 sayfalık mali raporu Yönetim 

Kurulu üyeleri dahi okumazlar, okuyamazlar. Bugün uluslararası yöntemlerle yönetilen tüm 

şirketlerde, mutlaka bir executive report denilen ve özellikle üst seviyedeki yöneticilerin, 

başkanlar veya genel müdürler dahil olmak üzere, o şirketin performans endikatörü ile takip 

edebilecek ve dönemsellik ilkesine riayet eden sistemler vardır. Bunları, Amerika’yı yeniden 

keşfetmeye lüzum yok.  

Bizim de Sayın Başkanla birlikte konuşmamız sonunda, Yönetim Kurulumuza böyle bir çalışma 

önerme kararı almıştık. Ekim ayındaki toplantı tutanaklarımızda da bu konuyu benim 

Yönetim Kurulu ile koordinasyon sağlayarak önermem, yani bir çalışma önerisinden ibaretti. 

Sayın Özbek ile Sayın Aktar arasında yapılan mutabakat sonucu, bu konunun benimle birlikte 

kulübün çalışan profesyonellerinden bir kişi ve o zamanki Muhasip Üye Tayfun Demir’in 

koordinasyonuyla götürülmesi kararlaştırılmış. Ben şimdi aramızda olmayan, o zamanki 

Muhasip Üyeyi 3 defa cep telefonundan aradım, iki defa mesaj bıraktım. Bilgi olarak Sayın 

Dursun Özbek’in de bulunduğu 3 mail’le randevu talebinde bulundum, böyle bir amaçla 

görüşmemiz gerektiğiyle ilgili. Bugün itibarıyla, hiç kimseden bir cevap alınmadı. Kaldı ki, ben 

bu talebimi tamamen Divan Kurulumuz adına yapmıştım. Gerçi o zamanki Muhasip Üyemiz 

şimdi istifa etti, aramızda değil galiba. Ama bunu hem sizlere bilgi aktarma açısından 

söylüyorum, hem de Sayın Özbek’in seçildikten itibaren özellikle Genel Kurulumuzda, burada 

Divanda yaptığı konuşmalarda yardım talep etmesi, destek talep etmesi ve uzatılan halatın 

ucundan -kendi tabiriyle- beraber çekmemiz konusundaydı. Dolayısıyla, biz bu halatı 

çekmeye gayret ediyoruz. Ama biliniz ki, böyle bir yardım talebimiz, yol gösterme veya 

birlikte çalışma talebimiz bugün itibarıyla sonuçsuz kalmıştır.  

Bu, Divan Başkan Yardımcısı şapkası ile aktarmak istediğim bir bilgiydi. İkincisi, diğer 

şapkamla, yani Divan üyesi olarak, bir kulüp üyesi olarak, güncel olaylar hakkında birkaç 

görüşümü Yönetim Kurulumuza ve camiamıza faydalı olabileceği açısından sizlerle paylaşmak 

istiyorum.  

Münferit olaylar, işte basketbolda yaşanan hadiseler, futbolda iletişim vs, bu kazalardan 

yeterince bahsedildi, dolayısıyla huzurlarınızı da meşgul etmek istemiyorum bununla. Ama 

korkum odur ki, bugün Türkiye’nin yönetildiği model Galatasaray Kulübü’ne de yavaş yavaş 

sirayet etmektedir. Biraz açmak gerekirse, -gerçekten bu konuda çok endişeliyim ben- bugün 
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herhangi bir siyasi görüş belirtmeksizin, Türkiye’nin en büyük sorunu, yöneticilerimizin 

yönettikleri kişileri biraz hafife almaları ve kendilerinden başka bu işten anlayanın olmadığını 

zannetmeleridir. Bugün Galatasaray camiası, Türkiye’nin en önemli insan kaynağına sahip bir 

camiadır. Dolayısıyla, mali raporları incelediğiniz zaman, bu konuda teknik detay verme 

eğiliminde olan arkadaşlarımızın verdiği bilgiler bile yetersiz ve tabloyu olduğundan farklı 

gösteriyorsa, bu konuda oturup bir soru işareti çıkar, bu konuda şapkayı önümüze koymamız 

lazım. Ben bugün Sayın Özbek’in bu eleştirilerimizi oturup dinleyip, belki UEFA’ya sunacağı 

argümanları farklı sunması konusunda faydamız olurdu diye düşünüyorum. Maalesef 

dinlemedi. Türkiye eğer bugün Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmek için mültecileri öne 

sürüyorsa, Sayın Özbek’in de UEFA kriterleri yaptırımlarından kurtulmak için jeopolitik 

durumumuzdan ve mültecilerden bahsetmesi kabul edilebilir bir argüman olamaz. Bu 

camiamızı, Genel Kurulu, Divan Kurulunu hafife almaktan başka hiçbir şey değildir, çok özür 

dilerim. Dolayısıyla, bu kriterlere bakıp ona göre hareket etmemiz lazım.  

Evet, Fatih kardeşimizin söylediği gibi, genel yönetim giderlerinde tasarruf yapılmıştır. 

Konuşan iki ağabeyimizin duygu dolu düşüncelerine katılmamak mümkün değil. Ama 

işletmecilik veyahut yöneticilik, biraz duygulardan arınmayı gerektiriyor. Bugün Galatasaray 

Spor Kulübü, kurumsallaşmaktan bahsediyor. Unutmayınız ki, kurumlar kendilerini 

yönetenlerin kişiliklerini ve yaradılışlarını mutlaka yansıtırlar. Korkum odur, böyle bir 

mismanagement’a doğru gidiyoruz. Evet, bütün yönetimler hata yapmıştır, hata yapmaya da 

devam edecektir. Sayın Taner Aşkın’ın söylediği gibi, iş yapılmazsa hata yapılmaz veya iş 

yapılan yerde hata olur. Ama hatalar aynı şekilde tekrar etmeye başlarsa, -hukukçular çok 

daha iyi bilecektir- hatalar o zaman suça dönmeye başlar.  

Bugün Galatasaray’da şeffaflıktan bahsediliyor. Evet, bilgiler şeffaf, olabildiğince paylaşılıyor. 

Ama bazen bu bilgiler paylaşılırken, burada daha fazla bilgi veremem, bu hafiftir, 5 dakikada 

anlatmakla olmaz bu iş. Evet, overhead’lerimiz yani genel yönetim giderlerimiz % 60 

mertebesinde azalmıştır, doğrudur. Bunu azaltmak çok kolay, çünkü o kadar kötüydü ki, işte 

150 kişilik tenkisat yapabildiniz, dikkat ederseniz, hiçbir şey de aksamadı bugün kulüpte. Ama 

kısa vadeli borçlanmalarımıza baktığınız zaman da, borçların % 40’ı yabancı para 

cinsindendir. Okan Böke kardeşim de söyledi, hiç kimse, hiçbir yönetici, patronuna veyahut 

kendisini atayanlara, vallaha bizim jeopolitik durumumuz çok fena, mülteciler de geldi, 

kusura bakmayın, diyemezler. Böyle bir hakkı yok, adamı 2 günde kapının önüne koyarlar. 

Buna göre hareket etmek lazım, buna göre yönetmek lazım. Kolay mı? Değil. Ama bunun 

zorluğunu bilerek... İnsanlara tabii ki destek olalım, fakat onların da aynı hoşgörü ile bu 

eleştirilerimizi, bu desteklerimizi bence bir paranoyadan ziyade yapıcı eleştiri olarak kabul 

edip, faydalanma yolunu seçmelerinde büyük yarar görüyorum.  

İletişim kazalarını çok sık yaşamaya başladık. İletişimin içeriği kadar zamanlaması da çok 

önemli ve kimin yaptığı da çok önemli. Dedim ya, kurumlar kurumsallaşırken mutlaka 

kendisini yönetenlerin özelliklerini yansıtırlar. Bugün Galatasaray camiasını temsille yükümlü 

olan veya temsil etmek üzere seçilmiş olan hiç kimse, iletişim teknikleri veyahut içeriği 

açısından arrogant davranma hakkına sahip değildir. Eleştiri yapılabilir, ama bu eleştiriyi 

yaptığı için hiç kimsenin alnı karışlanmaz.  
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Bu konulara özen gösterilmesi konusunda söz almak istedim. Geç bir saatte, huzurlarınızı 

işgal ettiğim için çok özür diliyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Hamamcıoğlu’na teşekkür ediyoruz, hatırlatmaları ve ikazları için. Sayın 

Mehmet Helvacı, buyurun efendim.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

İkinci defa huzurunuzdayım. Sizi fazla tutmayacağım, ama burası Galatasaray Spor 

Kulübü’nün Divan Kurulu, birtakım bilgiler paylaşılıyor ve bunlar tutanaklara da geçiyor. 

Bunların Galatasaray’a uygun bir şekilde, doğru yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. O 

yüzden huzurlarınızdayım. Birtakım hususları kimin söylediğine bakmaksızın düzeltmeyi arzu 

ediyorum. Bunlardan birincisi, bizim Dernekler Kanunu’muzda veya Medeni Kanun’umuzda, 

yöneticilerin birbirleriyle akraba olmalarına dair bir yasak yok. Bu, yönetim ve denetim 

arasında bir yasaktır. İkincisi, sözleşmenin tek taraflı feshi, haklı ya da haksız olmasına göre 

bir sonuç doğurur. Dolayısıyla, tek taraflı feshin sözleşmede bulunması tek başına bir anlam 

ifade etmez. Zaten haklıysanız, fesih hakkınız da vardır. Haksızsanız, tek taraflı fesih hakkını 

kullanmanız sizi tazminat yükümlülüğünden kurtarmaz. 

Bunları paylaştıktan sonra bir başka hususa değinmek istiyorum. O da şu. Belki hoş olmayan 

bir şekilde, geçmişte UEFA’ya ilişkin bu yasağın olma ihtimalini bu kürsüden ben dile 

getirmiştim. Yalnız o gün iki şeye birden işaret etmiştim. Onu bugün burada bir kez daha 

tekrarlamak istiyorum. Bir tanesi, UEFA’ya ilişkin bilgilerdi. Bu konuda Galatasaraylılarla 

doğru paylaşım yapılması gerektiğini ve yönetimin aslında belki de hiçbir kabahatinin 

olmadığı bir döneme ilişkin olarak, bundan sonrasına ilişkin bir pembe tablo çizerek risk 

almasının çok doğru olmadığına bir kere işaret etmek istiyorum. Yani birtakım şeyleri, kendi 

kabahatleri olmadan meydana gelen birtakım işleri düzelteceklerine dair, düzeltilebileceğine 

dair ciddi umutlar sunmaları gerek bizlerde, gerek taraftar nezdinde, ileride büyük hayal 

kırıklıkları yaratabilir. O yüzden, bu konuda umut sunarken daha dikkatli olunması 

gerektiğine dair bir kanaatim var.  

Asıl önemlisi bu değil, çünkü UEFA ile hepimiz tanıştık. Artık o bizim gündemimizde, hepimiz 

derinden bunu yaşıyoruz. Bir başka şey var, o gün söylediğim. Onun tekrar altını çizmek 

lazım. O da şu. Malumunuz, biz halka açık bir şirketiz ve Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 

2012’de değişti. Bu değişiklikle gelen en önemli değişikliklerden bir tanesi de, şirketlerin 5 yıl 

üst üste zarar etmeleri hâlinde, imtiyazlı paylarının imtiyazlarını, kanun gereği kaybedeceğine 

ilişkindi. Yani yönetime ilişkin imtiyazlar, 5 yıl üst üste zarar edildiğinde imtiyazlarını 

kaybedecekler. Kanun bunu emrediyor. Biz şu anda üçüncü seneyi doldurmak üzereyiz. Biraz 

evvel Sayın Başkan bize bir projeksiyon yaparken dikkatimi çekti, o yüzden de bu konuşmayı 

yapıyorum. 3 senelik bir düzeltme tablosu sunduklarını söyledi. Bir an için bu 3 senelik 

tablonun doğru olduğunu düşünsek bile, bu maalesef 2018 yılını ilgilendiren bir durum hâline 

geliyor ve 2017 itibarıyla, biz hâlâ Sportif A.Ş.’yi kâra geçirememişsek, karşımızda, elimizdeki 
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A grubu hisse senetlerinin imtiyazlarının kaybedilmesi, yani yönetim hakkımızın yok olması 

gibi, Galatasaray’ın yönetim hakkının yok olması gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya kalma 

ihtimalimiz var. Bu UEFA’dan ceza almaktan bence daha da önemli bir husus. Onun için, buna 

da özellikle dikkat etmek ve mutlaka ne yapıp yapıp, 2017 yılının sonuna kadar bu şirketin kâr 

elde etmesini, zarardan kurtulmasını sağlamak zorundayız.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar, 

Sayın Mehmet Helvacı’ya bilhassa bu son hatırlatması için teşekkür ediyoruz. Yönetim 

Kurulundaki arkadaşlarımızın pek çoğu biliyorlardır, ama yine de bu konuyu önemine binaen 

hatırlattığı için Mehmet Hocaya teşekkürler.  

Efendim, önümüzdeki toplantıya arkadaşlarımız bugünkü sualleri daha hazırlanmış şekilde 

getirirler, cevap alırız. Ada ile ilgili bir gelişme olduğunu zannetmiyorum Hayrettin, onun için 

üzme kendini.  

Efendim, hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı seneler temenni ediyorum. Ocak ayında 

görüşmek üzere. 
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