
1 
 

Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 09 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Ekim 2013 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün 

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

4808 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Kemalettin Us, 4932 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Gökalp Çetinakıncı, 4946 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Aysel Keremoğlu, 5187 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Şamiha Kütükçü ve aramızdan ayrılmış tüm 

Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum efendim. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Buyurunuz. Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Güncel konular hakkında görüşme, 

4. Teslim süresi 30 Eylül 2013’e kadar uzatılmış olan Divan Kurulu çalışma düzeni ile ilgili 

anket sonuçlarının açıklanması, bu sonuçlarla genel olarak Divan Kurulu çalışmalarıyla ilgili 

görüşme, 

5. Dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

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

edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Lütfen cep telefonlarınızı ya kapatınız, ya sessize alınız.  

Gündeme geçmeden önce, size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilindiği gibi, Divan 

Kurulunun önemli katkı ve gayretiyle 2010 yılında kulübümüzün 30 yıllık tüzüğü 

değiştirilmiştir. Bu değişikliğe çeşitli sebeplerle karşı çıkan bazı üyeler maalesef tüzük 

değişikliğinin gerekli şekilde tartışılarak sonhâline getirilmesini kısmen engellemişler, hatta 

yargıya müracaat etmekten de vazgeçmemişlerdir. Hâl böyle iken, rakip kulüplerin seçim 

takvimlerini tanzim ederken yaptıkları keyfî uygulamaları gördükçe veyahut da kulüplerinin 

malî durumu hakkında üyeleri bilgilendirirken konsolide hesap düzenine geçmemeleri 

sebebiyle, kulüp ve bağlı ortaklık işlemlerinin sadece % 20’sini kapsayan kulüp hesaplarını 

sunarak üyelerin asıl resmi görmesini engellemelerini gördükçe, kulübümüzün tüzük 
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değişikliği ile doğru girişim yaptığını düşünmekteyim. Ancak geçen 3 yıl içinde, tüzük 

uygulamalarında bazı hükümlerin yetersiz kaldıkları, bazılarının tereddüde mahal verecek 

şekilde kaleme alındığı görülmüştür. Bu sebeple, Kasım 2013 olağan Divan toplantısında, 

eksikliği tespit edilen tüzük maddeleri hakkında görüşme açılacaktır. Tüzük hükümlerinin 

yetersizliğinden veya eksikliğinden şikâyet eden, Yönetim Kurulu, Denetleme, Sicil ve Disiplin 

Kurulu üyelerinin ve bu konulara ilgi duyan tüm üyelerimizin tüzük iyileştirmesi için yapılacak 

bu görüşmeye katkıda bulunmalarını önemle rica ediyorum. Bilindiği gibi, tüzükle ilgili 

çalışmalar yapılması görevi tüzüğün 99/4. maddesi ile Divan Kuruluna verilmiştir. Bilvesile 

hatırlatırım efendim.  

Efendim, şimdi gündeme geçiyorum.  

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

Değerli Galatasaraylılar,  

Eylül 2013 olağan Divan toplantısı, kapalı oturumda kulüp ve bağlı ortaklıklarının 6 aylık 

bağımsız denetimden geçmiş konsolide malî tablolarının görüşüldüğü, detaylı ve uzun bir 

toplantıydı. İlgili zabıt 43 sayfa olarak düzenlenmiş ve Divan İç Yönetmeliği’nin 27. maddesi 

uyarınca Divan Sekreteryasında arşive alınmıştır. Bu meyanda, kapalı toplantı ile ilgili bir 

açıklama yapmakta yarar görüyorum. Bugünkü teknolojik imkânlar muvacehesinde, kapalı 

toplantı çok anlam ifade etmemektedir. Açık bırakılan bir cep telefonu naklen yayın imkânı 

sağlamakta ve daha toplantı devam ederken, toplantıda görüşülen konular medyada alt yazı 

ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Divan Başkanlığı olarak, bu şartlar altında kapalı toplantı 

önerilerine sıcak bakmayacağımızı bilvesile ifade etmek isterim.  

Divan İç Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, kapalı toplantı zaptının Divan Sekreteryasında 

arşive alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Bir karşı oya 

karşı oy çokluğuyla kabul edilmiştir.  

Gündemimizin 2. maddesine geçiyorum, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu idarî maddeYönetim Kurulu veya diğer kurullardan Divan Kuruluna gelen bilgileri Divan 

üyelerine ve böylece kamuoyuna duyurmak için düzenlenmiştir. Zaman içinde, Divan üyeleri 

kürsüde şahsen takdim edebilecekleri görüş ve eleştirilerini Divan yönetimi vasıtasıyla 

duyurma yolunu tercih etmeye başlamışlardır. Divan yönetimi bu gibi yazıları ilgilisine, 

kürsüden şahsen takdim etmesi için iade ederek bu maddeyi sadece duyuru ve Yönetim 

Kuruluna tevcih edilen sorular için kullanacaktır. Yorum, teklif, eleştiri ifade eden yazıların 

sahiplerine ilgili maddede öncelikle söz verilerek üyenin konuyu şahsen sunması 

sağlanacaktır. Tabii ki müracaatlarıhâlinde. Bilvesile arz ederim efendim.  

Şimdi efendim, gelen evrakı okuyoruz. Buyurunuz. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Sayın İrfan Aktar,  

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı 

3 Ekim 2013  

Sayın Aktar,  
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8 Ekim 2013 günü, İngiltere Futbol Federasyonunun 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle 

verilecek olan akşam yemeğine ve 9-10 Ekim 2013 tarihinde Londra’da Chelsea Stadı’nda 

gerçekleşecek olan, dünyanın önde gelen spor adamlarının katıldığı, en elit uluslararası 

seminer olan “Leaders inFootball” seminerinebu sene Juventus Futbol Kulübü Başkanı Sayın 

Andrea Angelli ile beraber konuşmacı olarak katılacağımdan dolayı 9 Ekim 2013 Çarşamba 

günü gerçekleşecek Galatasaray Divan Kurulu toplantısında bulunamayacağımı üzülerek 

bildirmek isterim. Yönetim Kurulu üyelerimizin hazır bulunacağı Divan Kurulu toplantısında 

veya sonrasında yönetimimize ve/veya şahsıma yöneltilecek sözlü ve yazılı soruları da Kasım 

ayında yapılacak Divan Kurulu toplantısında bizzat cevaplamaya hazır olduğumu belirtmek 

isterim. Bu vesileyle, tüm Divan Kurulu üyelerinin Kurban Bayramını kutlar, esenlikler dilerim. 

Saygılarımla,  

Ünal Aysal 

Başkan 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Başkanın davet edildiği bu toplantı önemli bir toplantı. Türkiye’yi temsil eden grup olarak da 

Galatasaray Kulübü’nün seçilmiş olması hepimiz için önemli bir şey. Ancak tabii ki bugünkü 

toplantıda aramızda olmasını arzu ederdik, ama bu da bir görev. Bilvesile arz ederim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Sayın İrfan Aktar,  

Sicil Kurulumuzun 26 Eylül 2013 tarih ve 9 sayılı toplantısında yapmış olduğumuz inceleme 

sonucunda, 25 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, 26 Ekim 2013 tarihinde yapılacak 108.yıl kuruluş 

yıldönümü töreninde 50. yıl madalya ve beratı almaya hak kazanan 50 yıl kıdemli, kaydı açık 

Divan üyelerimizin isimleri aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.  

Serdar Eder 

Sicil Kurulu Başkanı 

3610 Nejat Selçuk, 3795 Altan Cöner, 3838 Engin Kaptanoğlu, 3839 Asaf Savaş Akat, 3864 

Cevdet Dayıoğlu, 4183 Ekrem Erk. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Buyurun, devam edelim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Sayın İrfan Aktar,  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  

8 Ekim 2013 

Kulübümüzün 108. kuruluş yıldönümü törenleri 25-26 Ekim 2013 tarihinde, ilişikteki program 

çerçevesinde yapılacaktır.  

Kuruluş yıldönümü törenini onurlandırmanızı rica ederim.  
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Saygılarımla,  

Özkan Olcay  

İkinciBaşkan 

Şimdi de programı okuyorum.  

25 Ekim Cuma 

Saat 11.00’de kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in kabrinin ziyaret edilmesi, Feriköy Mezarlığı.  

26 Ekim Cumartesi 

Saat 10.30: Galatasaray Lisesi’nde toplanılması,  

10.45: Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve saygı duruşu, 

11.00: Tevfik Fikret Salonu’nda toplanılması, 

Hoşgeldiniz konuşması,  

Saygı duruşu,  

İstiklâl Marşı,  

Galatasaray Marşı, 

Kulüp Başkanının konuşması, 

En kıdemli üyenin yaş kütüğüne 108. yıl plaketi çakılması, 

50 yıllık Divan üyelerine berat ve madalya verilmesi, 

Kazanılan ödül ve kupaların takdimi, 

Kazanılan ödül ve kupaların müzeye teslimi,  

Galatasaray pilavı ve müzeyi ziyaret. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

108 yıllık kurum olduğumuzu hatırlatmak üzere bu tür toplantılarımız yapılmaktadır. 

Hepimizin bu sorumluluğu bilmemiz, hissetmemiz, kabul etmemiz gerekli. Biz önemli bir 

kulübün kıdemli üyeleriyiz. Mümkünse, 26 Ekim Cumartesi günü vaktinizi ayırınız, hep 

beraber olalım. Geçmiş bir yılın kupalarıburada teslim edilirken ondan da keyif 

duyalımefendim. Beraber olma dileğini size betahsis iletiyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına,  

9 Ekim Divan toplantısına katılmanızı saygılarımla arz ederim.  

Not: Katılma nedeniniz, babam Turgut Atakol hakkında hazırlamakta olduğumuz kitap için 

katkıda bulunacak kişilerin tespitini sağlamaktır. 

Sema Kasapoğlu Atakol.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepimizin bildiği gibi, Turgut Atakol kulübümüzün eski yöneticilerinden ve çok değerli 

üyelerinden birisi. Eğer kızı hanımefendi böyle bir kitap hazırlığından bahsediyorsa, ilgiyi 

göstermemiz gerekmektedir. Buyurun devam edelim. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Sayın Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına,  

Geçmiş dönemlerde Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanlığı görevini yapmış olan Sayın 

Fatih Altaylı bir yazısında,Sayın Ünal Aysal Başkanımızın önemli bir kulüp üyesi tarafından 

Sermaye Piyasası Kurulu’na  şikâyet edildiğini yazmıştır. Gerçekten Sayın Başkanımız Ünal 

Aysal bir Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyesi tarafından SPK’ya  şikâyet edilmiş midir? 

Edilmişse, bu önemli üye hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu haber gerçekleri 

yansıtmıyorsa, Sayın Fatih Altaylı için herhangi bir işlem yapılmış mıdır?  

Saygılarımla,  

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir iddiayı dile getirmiş değerli üyemiz. Yönetim Kurulu arzu ederse, görüşmeler sonrasında 

cevap verebilir. Veya uygun görürlerse, bilahare yazıyla bize bildirirler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Son yazıyla ilgili ben size bilgi vermek istiyorum. Sayın Murat Ece, geçen toplantımızda 

verilen 6 aylık raporla ilgili hem söz aldı, hem bazı sualler tevcih etmişti. Bilahare,Sayın 

Muhasip Üye Mete İkiz de bu suallerin çoğunu cevaplandırmıştı. Bilahare, Sayın Murat Ece 

ciddi teknik bir yazı hazırlamış, yani bu Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli maddelerine atıf 

yaparak, muhasebe standardına, vs.ye ilişkin bir kısım sualler sormuş. Ve şöyle söyleyelim. 30 

Eylül 2013 tarihinde iletilmiş bu yazı. 8 Ekim 2013 tarihinde de Yönetim Kurulundan Sayın 

Muhasip Üye Mete İkiz ile Sayın Genel Sekreter Adnan Nas bu teknik ve detaylı konuya 

cevaplarını hazırlamışlar, Divan Sekreterliğine sunmuşlardır. Divan Sekreterliği de bu yazıyı 

ilgilisi Sayın Murat Ece’ye sunmuştur. Bilvesile bilginize sunarım efendim.  

Gündemimizin 3. maddesine geçiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Son bir ay içinde, kulübümüzde sıra dışı bazı gelişmeler olmuş, Yönetim Kurulunun önemli 

kararları kamuoyuna yansımıştır. Bilindiği gibi, tüzüğümüze göre,Genel Kuruldan yetki alan 

Yönetim Kurulu kulüple ilgili önemli kararları almaya yetkilidir. Ancak bu kararlarla ilgili 

olarak, basın ve medya yoluyla kamuoyuna bazı konular eksik, bazıları yanlış, bazıları da 

kasıtlı ve zararlı olarak yansımış olabilir. Bu sebeple, bu gündem maddesi hem doğru bilgi 

alınması, hem de Divan üyelerinin konularla ilgili fikir ve görüşlerini ifade etmeleri için 

öngörülmüştür. Maddenin görüşülmesinin sonunda, Yönetim Kurulu adına suallere İkinci 

Başkanımız Sayın Özkan Olcay cevap verecektir. Aydınlatılması gereken hususlara böylece 

açıklık getirilmeye gayret edilecektir. 

Efendim, şimdi söz almak isteyen üyelerin lütfen işaret buyurmalarını rica ederim. Yazalım 

efendim. Hayrettin Kozak, Ayhan Özmızrak. 

Değerli Galatasaraylılar,  

İşaret buyuran üyelerimizi sırayla size bildiriyorum. Hayrettin Kozak, Sait Bingöl, Ayhan 

Özmızrak, Abdullah Tirali, Ahmet Özdoğan, Mehmet Bilen ve Sami Çölgeçen. Başka? Ergun 
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Öztürk. Başka konuşmacı olacak mı efendim? Bu maddenin programını yapmak için size 

soruyorum. Yok. 8 üyemiz söz aldığına göre, ortalama 10 dakikalık bir süreyi kullansın değerli 

arkadaşlarımız. Büyük Millet Meclisi’nde uygulanan sistem budur. Onun için serapa, upuzun 

konuşmak isteyen arkadaşlarımızdan biraz sabır rica edeceğim,çünkü sağlıklı ve tahammül 

edilebilir toplantılar 2.5 ile 3 saati geçmemeli. 8 arkadaşımız 10 dakika konuşsalar 80 dakika 

eder. Tamam mı? Bilahare başka maddemiz de var. Evet, birinci konuşmacımız Sayın 

Hayrettin Kozak, buyurun efendim. Ayrıca 8 konuşmacının üzerine de tabii değerli İkinci 

Başkanımızın da cevap hakkı var.  

Hayrettin Kozak 

Değerli Divan Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Sevgili Galatasaraylılar, 

Sayın Başkanım, gündem dışıbilgi almak için bir şey sormak istiyorum. Bu 80 dakika süresini 

neden tespit ediyoruz? Yani bu 10 dakika ve80 dakikanın bir yorumunu yapabilir miyiz, 

Galatasaray’ın çok önemli, çok ciddi konularının konuşulacağı bir ortamda? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Kozak, 80 dakika artı İkinci Başkanın konuşmasıyla aşağı yukarı 120 dakika, 2 saat 

yapar. Ayrıca sarkan olur ise tabii ki bir iki dakika ilave ederiz.Ancak her konuşmacı burada 30 

dakika konuşma arzu ederse... Zaten biliyorsunuz, bizim tüzüğümüzün esaslarınıeski Kulüp 

Başkanımız Sayın Suphi Batur Bey Meclis İç Tüzüğü’nden almıştır. Meclis İç Tüzüğü’nü de 

tekrar etmeme lüzum yok. Ancak TRT 3’ü açıp seyrederseniz, orada muhtelif milletvekilleri 

değişik konularda söz alırlar ve 10’ar dakika konuşurlar, ama başkan arzu ederse, 

konuşmanın gelişmesine göre bir kısım ilave yapabilir. Buyurun efendim, söz sizin. 

Hayrettin Kozak  

Bir şey söyleyeyim. Uzatmayacağım, merak etmeyin. Şunu talihsizlik olarak tanımlıyorum. 

Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuşma düzenini örnek almamızı ciddi bir talihsizlik 

olarak tanımlıyorum ben.Bizim konularımız ciddi konulardır diyorum. Şimdi efendim... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Bu şahsi fikriniz efendim, buyurun. 

Hayrettin Kozak 

Tabii, gayet tabii, zaten şahsi fikrimi söylüyorum. Şimdi efendim, son 4 aylık 

süreçte,Galatasaray tarihinde iz bırakacakiki olay yaşadık. Biri 21 Mayıs, diğeri 24 Eylül 2013. 

Bunlar ileride uzun yıllar üzerinde konuşulacak tarihler. Nedir?  

Galatasaray’ımızda,Kalamış’ta yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı ile, 3 yıllık seçilmiş olan 

bir Yönetim Kurulu, süresinin ikinci yılı henüz dolmuşken ve 2 yıl sportif anlamda -altını 

çiziyorum- ciddi başarılarla geçmişken, aniden Başkanın kararı ile vediğer arkadaşlarıyla 

önceden herhangi bir görüşme yapmadan ve mutabakata varmadan, -uzatmadan pratik 

sonucunu söyleyeceğim-“Arkadaşlar,yönetim dönemimiz burada bitmiştir. Ben seçime 

gidiyorum.” demiştir ve bunun devamında da,-yine uzatmıyorum- seçime gidilmiştir. Araya 

çok konuşmalar girdi.Biz de koyduk,başka koyanlar da oldu, yapmayalım, etmeyelim diye. 
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Final olarak, yeni bir yönetim oluşturuldu. Birinci önemli olay budur. Şimdi bu önemli olayda 

eski yönetimden 7 kişi dışarıda kalmış, bunların 3 tanesi Galatasaray’ın geriye dönük 

yıllarında yöneticilik yapmış, bir tanesi daha önceki bir seçimde başkan adaylığı yapmış 

insanlardı. Sayın Başkan, yeniden yapılanma, kurumsallaşma yolunda, bu 3 arkadaşı ve 

yanlarındaki diğer 4 arkadaşı kendisinebir nevi engel olarak gördüğü için, yani 

çalışmalarızorlaştırdıklarıiçin işlerine son vermeyi tercih etmiştir.  

Bunu takiben, bir de 24 Eylül tarihi yaşanmıştır. 24 Eylülün anlamı şudur. Birazdan hızlı 

şekilde size CV’siniokuyacağım bir teknik direktörün, adı Fatih Terim, sadece Türkiye değil, 

dünyada isim yapmış bir teknik direktörün 2 yıl şampiyonluğunun sonucunda, birkaç SMS 

mesajı yerine gitmedi, yerine gelmedi,gönderilenmukavele imzalanmadı gibi sebeplerle, tek 

bir Yönetim Kurulu toplantısı sonucu oybirliği ile karar alınmış ve görevine son verilmiştir.  

Şimdi Fatih Terim’i çok hızlı anlatmam lazım, mecburum buna. Futbolcu kimliği ile 1973-

84’de 8 yıl kaptanlık yapmıştır bu arkadaş.Teknik direktörlük kimliğine gelince, 8 yıl 

Galatasaray’da görev yapmış, 6 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 

Süper Kupa ve Galatasaray isminin markahâline gelişinin en büyük nedenlerinden biri olan 

UEFA Kupası’nı kazandırmış, ayrıca da 3 Spor Yazarları Derneği Kupası kazanmıştır. Milli 

takımlara gelince, A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü, Ümit Milli Takım ve Olimpik Milli 

Takım antrenörlüğü yaparken,1991 yılında Akdeniz Oyunları’nda finalist, 1993’te de 

şampiyon yapmıştır takımını.A Milli Takım’a geldiğimiz zaman, 1996’da ilk kez Euro 96’da 

finalist yapmış, 2008’deAvrupa Şampiyonası’nda daüçüncü yapmıştır.Tabii ekibiyle, 

arkadaşlarıyla beraber. Ayrıca bir yıl Floransa’da, Fiorentina takımını almış, İtalya Kupası’nın 

finaline getirmiş, orada işinden ayrılmış, Milan’da da 1 yıl görev yapmıştır. UEFA Elit Koçlar 

Toplantısı’na son 2 yıldır davet edilmiş, nasıl Başkanımız bugün davet edildi ise,o da Elit 

Koçlar Toplantısı’na davet edilmiştir. İkinciye de Milli Takım görevi dolayısıyla gidememiştir. 

BeachReporter isimli dünyanın en önemli internet sporsitelerinden bir tanesinde, 25 

dünyanın en iyi teknik direktörü arasında Fatih Terim6 . sırada yer almıştır. Divan üyemizdir, 

mükemmel bir aile babasıdır. 

Fatih Terim’in sözleşmesi ile ilgili diyaloglarla ilgili bir sürü bilgi kirliliği var. Bu olayı daben 

sizeanlatmak zorundayım. Ben bu olay sırasında, bu kararın alındığı gün, sabah 9’dan akşam 

7’ye kadar Florya’daydım. Bütün olayı A’dan Z’ye yaşadım.Çokdaha öncesinden bildiğim, o 

gün de yaşadığım gerçekleri, size yansıtmak durumundayım.  

Bir, bu kadar tartışması yapılan Fatih Terimgöreve gelirken,yani daha göreve ilk gelişinde, 

kendisine 3 yıllık bir sözleşme taslağı verilmiş, Fatih Hoca da buna prensipte evet demiş iken, 

imzalama arefesinde, Yönetim Kurulu Başkanının talimatıyla bir yönetici evine gelmiş, 

kendisinebu 3 yıllık mukavelenin başarıya endeksli olmak üzere birer yıllık dönemler şeklinde 

uygulanacağı söylenmiştir. Tabii bu, şok tesiri yapmıştır.Hoca buna rağmen geçen 2 ay 

zarfında imzalamamış, fakat sonunda Galatasaraylılık anlayışıyla imza etmiş. Şunu demek 

istiyorum. Yeni teknik direktörümüzün 3 yıllık sözleşmesi iki misli maliyetle hiç düşünmeden 

imzalanıyor ve Fatih Hoca böyle bir muameleye tabi tutuluyor. 

Fatih Terim’in görevine son veriliş şekli-dikkat edin, bunu ısrarla söylüyorum- Galatasaray 

değerlerine, etik kurallarına tümüyle aykırıdır. Görüşüne başvurulmadan alınmış haksız bir 



8 
 

karardır. İdama giden adamın dahi son sözü sorulur. Bunu unutmayalım. Şiddetle kınıyorum 

ben bunu.  

Şimdi bakınız, bu olay, ilk söylediğim madde ve ikinci söylediğim madde -haddimi aşarak 

tamamen kişisel görüşümü söylüyorum- bir operasyondur.Fiilen bir operasyondur. Nedir? 

Başkanın kendi anlayışında, kurumsallaşmaya giden yolda, hiçbir surette kendisine karşıt bir 

görüşe tahammülü yoktur. Birinci aşamada, üç kişinin -doğru insanlardır, yanlış insanlardır, 

herkes kendi kararını versin ama- hepsideneyimli insanlardır. Bunu bilelim. Refik Arkan, malî 

konularda yıllardır yönetimlerde görev almıştır. Ali Dürüst, Galatasaray yönetimlerinde en 

fazla görev almış bir arkadaşımızdır. Adnan Öztürk, daha kısa sürelidir. Bir kez Yönetim 

Kurulu Başkanlığına aday olmuş, 2.300 oy alarak kaybetmiştir. O da oldukça deneyimli bir 

yöneticidir. Şimdi bu 3 kişi özellikle seçilmişlerdir,çünkü doğru yönetici, bir şeyler bilen 

yönetici her karara kafadan evet demez. Tartışır;belki reddeder,belki de tartışarak evet der. 

Bu böyledir. Hepiniz bilirsiniz, hepiniz iş dünyasının da içindesiniz. Şimdi dolayısıyla, bu 3 

kişinin ortadan kaldırılışı, Başkanın aceleyle oluşturduğu yeni bir yönetimin oluşumu, 

kurumsallaşmaya onun anlayışıyla gidişin en önemli göstergeleridir. Birinci etap 

tamamlanmıştır. Ama spor kulüplerinde, futbol kulüplerinde fethedilmesi gereken en önemli 

tepe, siz de gayet iyi bilirsiniz, bizimki Florya, öbürlerininki şu, bu,futbolun tepesinde oturan 

adamdır. Çünkü kulüplerinin bütçelerinin en az % 50’sini kapsayan eden bu sistemin, 

geliriyle, gideriyle mutlaka kontrol altına alınması, otorite altına alınması lazımdır. Bunun için, 

bir yıldırım operasyonuyla Fatih hocanın görevine son verilmiştir.  

Şimdi bunu bir kenara yazalım. Birçok SMS gidiyor, geliyor.duyuyorsunuz,okuyorsunuz,değil 

mi? Ben size söylüyorum. Cebimde bir gazete var, tam sayfa yayınlanmış, şu elimdekigazete 

Vatan gazetesi.Bir sayfa içinde, Başkanın Fatih Terim’e göndermiş olduğu SMS’leri sıralıyor, 

içeriğiyle beraber. Tek tek inceledim. Size söylüyorum; bunun içinde,iddia edilen süre içinde 

Fatih Terim’e gelmiş tek bir SMS vardır. Bunu gözlerimle, Fatih Hocanın telefonunda ben 

gördüm ve okudum.Bu bir tek SMS, Real Madrid maçı 21.45’te başlıyor, saat 20.53’te Başkan 

tarafından Fatih Terim’e gönderilmiştir, başarılar temennisiyle. Olay budur. 

İkinci konuya gelince, Fatih Terim’ehiçbir surette bir mukavele taslağı imzalanmak üzere 

gönderilmemiştir. Fatih Terim o sözleşmeyi görmemiştir.Bunu da bilginize sunuyorum. 

Arkasındayım ben, benim şahidim de Fatih Terim.Bu olaydan beri, dikkat edin, Fatih Terim 

hiç konuşmuyor. Konuşmaması da lazım. Benim kendisine acizane tavsiyem de bu oldu. 

Zaten konuşmayacak. Ama bu demek değil ki, hiç konuşmayacak. Herkes konuşuyor. 

Gazetelerde, TV’lerde, bir sürü ne olduğunu tanımadığımız adamlar,çirkin konuşmalar, 

iftiralar...Herkes her şeyi konuşuyor, Fatih Terim hariç. Ben Fatih Terim kanadında 

gördüklerimi size söylemeye kendimi sorumlu addediyorum.  

Bunu da bilin; Terim’in federasyonla da imzalanmış, gayri kabili rücu hiçbir sözleşmesi o 

tarihte yoktu,bugünkü tarihte de yoktur. Bunu da söylüyorum.  

Şimdisizden önemle rica ediyorum. Bu kulüp 9 Temmuz 2011 tarihinde bir olağanüstü kongre 

yaptı. Sayın Ünal Aysal başkanlığındaki bir önceki yönetimeGalatasaray tarihinin görülmemiş 

yetkilerini verdi. Bunun karşılığında da,Sayın Başkan, uzun uzun yönetim döneminde 

yapacağı işleri,verdiği sözleri ve taahhütleri sıraladı. Bir tek cümle ile geçiştiriyorum. Sizden 
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rica ediyorum, Galatasaray adına rica ediyorum sizden, 9 Temmuz 2011 tarihli tutanaklardan 

Sayın Başkanın Galatasaray camiasına vermiş olduğu sözleri ve taahhütleri okuyun ve 

kendinize şunu sorun. Bunlardan bugüne kadar hangisi tahakkuk etmiştir? Bir tanesi 

etmemiştir. Buyurun, zabıtlara geçiyor bu sözlerim. Rica ediyorum, bunu yapın.  

Şimdi hızlı bir şekilde, İrfan ağabeyim de 3 dakika bana müsaade etsin, malî tablolardan 3-4 

bilgi sunacağım, çok kısa.Bunları bilmeye mecburuz. Bunlar gizli değil.Sağda solda o 

konuşuyor, bu konuşuyor. Boşverin onları. Bunların hepsi Galatasaray Spor 

Kulübü’nünfaaliyet raporlarında, halka açıkGalatasaray SportifA.Ş.’nin 

denetimraporlarındayazıyor. Çok daha fazla detaylar yazıyor. Basın bir düğmeye, alın 

karşınıza, okuyun,öğrenin. Bütün Türkiyede öğrenebilir,bunu da bilin.  

Şimdi bakın, kulüp konsolide gelir tablosunda,bu yıl6 aylık sonuçta, biz 312 milyon TL gider 

yapmışız.Her rakamı söylemeyeceğim, ama bunlar önemli. 312 milyon TL 6 ayda.Eğer 12 

aylıkbir projeksiyon yaparsak, normal olarak 624 milyon TL, bu kulüp 2013 yılında konsolide 

gider yapacaktır. Şimdi bir önceki sene, 2012’de 463 milyon yapmış.Dahaönceki sene, 

2011’de421 milyon TL gider yapmış.Yani trend böyle gidiyor. Hayri Kozak da bunu ilk defa 

söylemiyor. 2011’den beri bas bas bağırıyor burada. En ufak bir önlem hâlâ yok. 

Bunun yanında, banka kredilerinin analizine geçelim. Başkan dedi ki, borçları eritiyoruz. 

Hemen üç rakam size.Sadece banka kredileri konuşuyoruz, diğer borçlar yok. Bakınız, 31 

Aralık 2011’de kısa vade 104 milyon TL,kısa/uzun toplamı208 milyon TL borcumuz var. Bunun 

kısa vadeli kısmı% 50.30Haziran2012, tam bir yıl önce,sırasıylatoplamkredi borcu yine 208 

milyon TL. Dikkat edin, düşme yok. Bu yıl 30 Haziran 2013. Toplam borç 271.8 milyon TL, yani 

en yüksek seviyede.Bunlar belirttiğim 3 ayrı tarihte. Ve 30 Haziran 2013, toplam borcunun 

179 milyonu(%66) kısa vadeli, yani 1 yıl içinde ödenmeye mahkum olduğumuz 

borçlar.Beyler,hanımlar,bunun da altını çizerek söylüyorum. Bunları karnımdan 

söylemiyorum. Az önce söylediğim raporda kendisi yazıyor. Gizli bilgi filandeğildir. Kimse, 

kulübün sıkışık zamanında kem küm ediyor, kötü konuşuyor, zor duruma düşürüyor gibiipe 

sapa gelmez laflar yazmasın, etmesin, rica ediyorum.  

Gelelimkonsolide alacak tablosuna.Sonuçları söylüyorum. 31 Aralık 2011’de toplam borç-

alacak farkı, yani borç 475 milyon TL. 30 Haziran 2012’de 406’ya düşmüş, güzel bir gelişme. 

30 Haziran 2013’te bu defa 479 milyon TL’yeçıkmış. Yani arızi iniş çıkışlar dışında, borçlarda, 

verilen taahhütlerin karşılığında hiçbir olumlu gelişme yok. Ben size biraz öncegiderleri 

söyledim. Bunun yanında da bu 3 yıl, bu verdiğim, bu söylediğim 2,5 yıllık süre içinde, 

Galatasaray Kulübü1.4 milyar TL mertebesinde gelir yapmıştır arkadaşlar. Bunu da bir kenara 

yazın. Yani bunca önemli gelir. Onun için diyorum. 9 Temmuz 2011zabıtlarını lütfen okuyun, 

verilmiş taahhütleri inceleyin. Kalamış’taki yarısından başlayıp bitirilen, çok güzel birhâle 

getirilen tesis, yani spor salonu ve yelken grubudışında ne yapılmıştır, size soruyorum. Siz de 

kendi kendinize muhasebenizi yapın.  

Konsolide temlik, teminatlarda da ciddibir fark yok. TL bazında baktığınız zaman, 31 Mayıs 

2011’de 1.2 milyar TL olan teminatlar, yani bunun içinde, rehin, haciz, aklınıza ne gelirse var, 

30 Haziran 2013’te, 2 yıl sonra yine 1.2 milyar TL’dir. TL konuşuyorum, dikkat edin. Dolar 
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söylemiyorum, çünkü her dönemin ayrı kur farkı vardır, değişir. TL ile aynı dengeyi 

görürsünüz.  

Bir de Sportif A.Ş. için son bir şey söyleyeyim. Sportif A.Ş. 3 yıldır zarar ediyor. 67 milyon, 35 

milyon ve son olarak 99 yani 100 milyon TL olarak. Hepsi bunlar 12’şer aylık, 31 Mayıs 

itibarıyla fiili sonuçlardır. Aynen dediğim raporda yazıyor. Bunları görün lütfen. Bu içinde 

bulunduğumuz sene, Galatasaray SportifA.Ş. 437 milyon TL gider, 337 milyon TL gelir yapmış. 

Şimdi Galatasaray Sportif A.Ş.’ninbugünkü değeri, dünkü hisse değeri itibarıyla,388.3 

milyonTL’dir. 2010 yılında bu kulüpşirketlerini birleştirdiği zaman, iyi hatırlayacaksınız, 1 

milyar TL mertebesinde değeri vardır bu şirketin. Bunların hepsi yazıyor o kitapta. 

Şimdi yönetimden 3 ricam var. Rica ediyorum, siz de takip edin ve sorun. Ekim, Kasım, Aralık 

nakit akış tablosunun dip rakamlarını istiyorum. Eğer zaten bu üç aylık nakit akış tablomuz 

yoksa, hepimiz bırakıp kulübü gidelim. Bunu rica ediyorum. İşte muhasip üyemiz de burada. 

Ekim, Kasım, Aralık 2013. Yıl sonunda bizim durumumuz nedir? Artı şu kadar nakit, eksi şu 

kadar veya yok. Bunu duymak istiyorum ben. Sizin huzurunuzda duymak istiyorum.  

Sermaye artışı olayımız son derece önemli, üzerinde konuşmayacağız. Müracaatımızı yaptık, 

bekliyoruz. 1 ay geçti. Normaldir, geçen sefer çok daha uzun geçmişti. İnşallah çıkacak. Ama 

şunu bilmek durumundayız. Nasıl geçen sefer reddedildiyse, bu sefer de reddedilme ihtimali 

sıfır mı? Hayır. Yine reddedilme ihtimali var. B planımız nedir, soruyorum. Herhâlde 

muhakkak vardır.  

Bugünkü nakit durumumuzu gayet iyi biliyorlar, ben söylemeyeceğim. Şu 3 aylık rakamları da 

öğrenelim ve şunun cevabını, hazırlıklarını söylesinler lütfen. Kulüp onlara teslimdir. 

İçlerinden sadece ikisi Sportif A.Ş.’nin Yönetim Kurulundadır. Bunu önemle ifade ediyorum 

size.Şu anda Sportif A.Ş.’nin Yönetim Kurulunda, Galatasaray Spor Kulübü yönetimini 

temsilen 2 kişi vardır. Birisi Başkan Ünal Aysal, diğeri de Adnan Nas. O dediğim, deminki, 

deneyimli dediğim arkadaşlardan -ki, biri malî, biri kulübü yıllarca şey etmiş- hiçbiri yoktur 

bunların arasında.Beni affetsinler, onları hakir gördüğümden değil, asla.Bir tanesi 23adet 

şirketi idare ediyor,bir tanesinin dekariyeri zaten maliyedir. Ama kulübü tanımayan iki insan. 

Benim hayatiyetimi ilgilendiren Galatasaray Sportif A.Ş. biri Başkan, sadece iki Yönetim 

Kurulu üyesi tarafından temsil ediliyor.  

Son sorum da, Ocak transferi için bir bütçe planlamaları var mı?  

Şunu söyleyeceğim.Dün bir şey yayınlandı. Adnan Öztürk’ün konuşması ön plana çıkartılarak, 

çok ciddi eleştiriler yaptı yönetim resmîsitede.Ama onun dışında, bir de bir virgül koymuş en 

başa, televizyonlarda kulübün aleyhinde filan konuşanlar diyerek. Ençok konuşan dabenim. 

Fatih Terim olayından beri defalarca televizyonlara davet edildim ve konuştum, konuşmaya 

da devam edeceğim. Doğruları söylediğimiz sürece tabii, herhangi biritiraz varsa, bir ceza 

gerektiriyorsa, bir ihtar varsa, ben buradayım, hazırım. Ama ben Adnan Öztürk değilim. 

Adnan Öztürk’ün söyledikleri kendini, haklı olarak Adnan Öztürk’ün buna vereceği cevap da 

yine kendini ilgilendirir. Ben sizin huzurunuzda söylüyorum. Konuşuyorum, konuşacağım. 

Çünkü benim söylediklerim bu salonun duvarları içinde yıllardır kaybolup gidiyorsa, bu şunun 

ifadesi.Oğlum, senin söylediklerin hiçbir şeye yaramıyor. Ben söylediklerimi işe yaratmak için 

bir çabaya gireceğim. Bilginiz olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a teşekkür ediyoruz. 5 dakika sarkması da mühim değil. 

Kendisi daima değerli bilgileri bizlerle paylaşır.  

Efendim, 34 HC 7323 plakalı araç, otoparkta bir başka aracın yolunu kapatmış.Lütfen 34 HC 

7323 plakalı aracın sahibi aracının başına gitsin. İkinci konuşmacı, Sayın Ergun Öztürk. 

Buyurun efendim. 

Ergun Öztürk 

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

Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, Basınımızın Değerli Mensupları,  

Hepinizi saygıyla, peşinen selamlıyorum. Yüksek huzurlarınıza çıkıp konuşma yapmamın 

nedeni, son zamanlarda Galatasaray’ımızı dillerine dolayıp, camiamızın başarılarının önünü 

kesip bizleri bölmeye çalışanlara cevap vermek içindir. Tüm görsel medyanın spor 

yorumcuları yorumlarını Galatasaray Başkanı ve Fatih Terim’e endekslemişlerdir. Bunların 

başında, ne hazindir ki, kulübümüzün kongre üyeleri Sayın Serhat Ulueren, Sayın Gökmen 

Özdenak ve 3 yıllık üye olduğunu söyleyen fakat üye olmayan Rasim Kütahyalı gelmektedir. 

Bunlardan Rasim Kütahyalı, pardon, Beyaz TV’de yaptığı yorumda:“Eğer bunlar doğru ise, 

Ünal Aysal’ın söyledikleri doğru değilse, ben Ünal Aysal’ın başını koparırım, eğer Fatih’in 

söyledikleri doğru değilse, ben Fatih’in kafasını koparırım.” 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Öztürk, seviyesiz beyanları lütfen tekrar etmeyelim. Bize, Galatasaray’a yakışmayan 

konuşmalar yapmayalım. 

Ergun Öztürk 

Hayır, hayır, hayır Sayın Başkanım, bizi bu şekilde rencide edenleri... 

Ergun Öztürk 

Doğru konuşun.Ama bu şekilde söylüyor benim başkanım için. Bu şekilde söylüyor. Cesaretini 

kendinde buluyor. Hayret. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, müsaade buyurun. Sayın Öztürk,devam edin.Yalnız şahsiyata işi dökmeyin. 

Galatasaray Kulübü’nün genel havası içinde biz konuşmalarımızı daima yürütüyoruz.Buyurun, 

devam edin. 

Ergun Öztürk 

Sayın Başkan, devam ediyorum. Sayın Gökmen Özdenak da, Adnan Polat ve Sayın Fatih 

Terim’in avukatlığını yaparak onlara yapılan vefasızlıktan bahsetmektedir. Sen ve biz 

Galatasaraylılar çok bahsederiz, ama kiralık ve toplama futbolcularla Galatasaray’ımızı 

şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalin eşiğinden dönen ve Süper Kupa’yı 

Galatasaray’ımıza kazandıran Sayın Lucescu’nun, bu başarılarına rağmen ayrılırken de prim 

ve hiçbir tazminat talep etmeden yaptığı fedakârlıkları biz hiç vefasızlık olarak dile 

getirmiyoruz. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sessiz olalım efendim.Buyurun, devam edin. 

Ergun Öztürk 

Sayın Gökmen Özdenak, takımımız Akhisar Belediyespor deplasmanına gittiği zaman İzmir 

Adnan Menderes Havaalanı’nda takımımızın moralini bozan ve Fatih Terim lehine tezahürat 

yapanları gördüğünde, “İşte Galatasaraylılık budur.” diyor. “Ultraslanlar niçin bunu 

yapmıyor?” demektedir. Sayın Özdenak, ultraslanları aratmayıp, onların yerine 

Galatasaray’ımızın başarısızlığı için elinden geleni yapıyor. Sayın Ulueren, program yöneticiliği 

yerine yorumculuk yaparak Sayın Başkanımızı Sayın Aziz Yıldırım ile özdeşleştirmektedir. Bu 

yetmediği gibi, Fenerbahçe’yi temsilen Ziya Şengül olduğuhâlde, sırf Galatasaray’ımızın 

aleyhine beyanat vermek için, ikinci olarak Selim Soydan’ı kadrosuna dahil etmiştir.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Tenkit ve eleştiriler tabii ki yapılacaktır. Ancak bunlar yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Biz 

Galatasaraylılar olarak bir aileyiz. Aile içinde sorunlar olabilir. Bu sorunlar aile içinde 

çözülür.Bunun çözümleri TV kanalları olmamalıdır. Aile içindeki sorunlarımızı TV kanallarında 

deşifre ederek basına malzeme hazırlamak hiçbir Galatasaraylıya yakışmaz ve etik de olmaz. 

Bunların konuşulacağı yer Genel Kurul olmalıdır.  

Galatasaray Yönetim Kurulunun Sayın Fatih Terim’in sözleşmesini feshetmesine gelince, 

Sayın Yönetim Kurulu bu sözleşmeyi feshetmekte bana göre geç kalmıştır. Bunun birinci 

nedeni, Galatasaray yöneticisi, teknik heyet ve sporcuları Galatasaray’ın örf ve ananelerine 

bağlı olarak tarihe geçmişlerdir.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Öztürk, toparlayın lütfen, süreniz dolmakta. Buyurun. 

Ergun Öztürk 

Sayın Başkanım, biraz hoşgörünüze sığınacağım,çünkü konuşmalarım yapıcıdır,bölücü 

değildir. Geçen sezon 12 maç ceza alıp maçı tribünden izlemesi etik olmasa gerek. İkinci 

nedeni, Sayın Başkanımız, Sayın Terim’in ek olarak Milli Takım’ı çalıştırmasına muvafakat 

etmeyecekti.Sayın Terim ısrar ederse sözleşmesini feshedecekti. 3. neden ise, Sayın Aysal’ın 

telefon ve mesajlarına Sayın Terim’in yanıt vermemesi doğru ise, bunun üzerine Sayın 

Arıboğan’ı Florya’ya göndereceğine, Yönetim Kurulu toplantısını Florya’da yaparak, Sayın 

Terim’i de dinleyip, bu aramalara kasıtlı olarak yanıt vermemişse, Sayın Terim’in sözleşmesini 

orada feshetmesi gerekirdi. Takım çalıştıran bir teknik direktöre, işine son verildiğinin takımın 

idmanında bildirilmesi etik olmasa gerek.  

Sevgili Galatasaraylılar,  

Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Başta medya ve Türkiye Futbol Federasyonu olmak 

üzere, başarılarımızın önünü kesmek istemektedirler. Biz Galatasaraylılar, köklü ve sarsılmaz 

bir camiayız. Hiçbir kuvvetin bu camiayı bölmeye güçleri yetmez ve bölemezler. Hepinizin en 

büyük bayram olan Cumhuriyet Bayramını ve Kurban Bayramınızı kutlar, hepinize saygılar 

sunarım. 



13 
 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet efendim, teşekkür ederiz, tam vaktinde bitirdiniz. Üçüncü konuşmacı Sayın Sait Bingöl. 

Buyurun efendim. 

Sait Bingöl 

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

Başkanım, Değerli Galatasaraylılar, Muhterem Hanımefendiler, Saygıdeğer Beyefendiler, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Divan Başkanının açılışta belirttiği gibi, son günlerde 

Galatasaray’ımızın sorunlarının maalesef -basın mensubu arkadaşlarım beni affetsinler, ama 

onların da biraz teşviki ile- kamuoyu önünde rahatça tartışıldığını, hatta Galatasaray’ımıza 

zarar verecek tarzda tartışıldığını üzülerek izliyoruz. Hayri ağabeyim de beni affetsin. Ben 50 

yaşını biraz geçtim. Neredeyse 35 seneye yakın bu çatının altındayım. Kendilerinden çok 

değerli şeyler öğrendik.Sağ olsunlar, Tanrı’dan uzun ömürler diliyorum. Ama bu tür şeylerin, 

biz hep kulübün mecralarında, kendi aramızda konuşulduğunu görür, duyar, bilir, öğrenir 

idik. Ve hâlâ da öyle olduğunu, öyle düşündüğünü de aslında biliyorum, ama Hayri 

ağabeyimin son zamanlardaki tarzını maalesef çok içime sindiremiyorum. Onun için özür 

diliyorum Hayri ağabey sizden, ama biz Galatasaray’ın sorunlarını hep buralarda konuşurken 

sizleri izledik. Diyorsunuz ki, çok da bir işe yaramıyor,biz kendi kendimize konuşuyoruz. Hayri 

ağabey, çok işe yarıyor ve tekrar söylüyorum, Tanrı size uzun ömür versin, biz ışığınızdan çok 

faydalanıyoruz. Fakat siz benden daha iyi bilirsiniz ki, Galatasaraylılar gerektiği zaman sessiz, 

vakur, ağırlığına yakışır şekilde tepkilerini gösterirler. Sizden aldığımız notları gerektiği zaman 

biz kendi aklımızda ve vicdanımızda muhakemesini yapıp değerlendiriyoruz, 

değerlendirmişizdir.Siz de şahitsinizdir.  

Değerli Galatasaraylılar, Değerli Ağabeylerim,  

Ben bu basın aracılığıyla, televizyonlarda yapılan konuşmaların içeriğiyle ilgili özellikle bu 

kürsüde herhangi bir polemiğe neden olmak niyetinde değilim. Fakat çok önemli bir teknik 

detayın altını çizmek için söz aldım. O da Galatasaray Spor Kulübü’nde önemli mevkilerde 

görev yapmış, başkanlığa aday olmuş, benim de sınıf arkadaşım Adnan Öztürk kardeşimin, 

televizyonda bir röportajı sırasında gözden kaçırdığı veya üzerinde çok durmadığı bir detayın 

altını çizmek istiyorum. Özellikle Galatasaray Spor Kulübü’nde görev yapan kardeşlerim, 

ağabeylerim çok iyi bilir ki, bugünlerde çok konuşulduğu gibi yada ara ara ısıtılıp servis 

edildiği gibi, Galatasaray’ın logolarının kullanım hakkı hiçbir zaman, ilk günden beri hiçbir 

zaman Galatasaray Eğitim Vakfı’nın bünyesinde olmamıştır. Hiçbir zaman olmamıştır. Bugün 

de o günküler gibi, Galatasaray Spor Kulübü’nün şemsiyesi altındaki bir şirkettedir. 

Yöneticilerimiz bunu çok iyi bilirler. Fakat her nedense, bu logolarla ilgili konular açıldığı 

zaman, ne kadar şanslıyım ki, Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kuruluşundan beri, uzun senelerdir 

de yönetiminde beraber görev yaptığım ağabeylerimin adı da zikredilerek, işte logolarımızı 

versinler bize geri gibi birtakım söylemler oluyor.Bunların gerçekle uzaktan yakından hiçbir 

alakası yoktur. Tekrar söylüyorum, Galatasaray Spor Kulübü’nün şemsiyesi altındaki bir 

şirkettedir logoların kullanım hakkı. Türk Patent Enstitüsübugün dahi, şimdi bile internete 

girseniz görebileceğiniz kadar yakındayken insanların farklı yorum yapıyor olması açıkçası 

rahatsız ediyor.  
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Bu logoların Galatasaray Lisesi’nden neşet etmiş 24 kuruluşun temsilcisinin oybirliğiyle ve 

imzasıyla Galatasaray Spor Kulübü’nün şemsiyesi altındaki bir şirkete tahsis edilmiş 

olmasından doğacak temettü gelirinin % 6.5’i, ki % 5’i Galatasaray eğitim kurumlarındaki 

öğrenci kardeşlerimizin giderlerine harcanmak üzere, % 1 Galatasaraylılar Derneği’ne, % 

yarımı da bu 24 kuruluşun giderlerine ayrılmak üzere % 6.5’lik bir pay söz konusudur. Bu 

paydan da 11 yılda toplam ödenen para 419 bin 931 liradır. Tekrar söylüyorum. 11 yılda 

Galatasaray Spor Kulübü’nden % 6.5’lik pay karşılığı ödenen paranın toplamı 419.931 liradır. 

Adnan kardeşimin veya medyada yorumcu olarak görev yapanların söylediği gibi, milyon 

dolarlar Galatasaray Eğitim Vakfı’na akmıyor. Keşke aksa, kardeşlerimizin bir başka yaralarına 

daha derman olabilsek. Ayrıca da, bu 419.931 liradan, bu tutardan Galatasaray Eğitim 

Vakfı’nın herhangi bir giderine bir tek lira dahi harcanmış değildir. Bütün, bütün harcamalar 

zaten kanuni zorunluluğumuzdur. İnternette de girerseniz göreceksiniz.  

Lütfen rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu konuyla ilgili konuşacak, yorum yapacak her 

Galatasaraylı veya basın mensubu arkadaşım, kardeşim, bu bilgileri girip kontrol edip, hem 

bizim sitemizden, hem spor kulübümüzün sitesinden, hem de Türk Patent Enstitüsü’nün 

sitesinden kontrol etsinler ve ona göre yorum yapsınlar. Aksi takdirde, bizim kanuni 

haklarımız saklı kalmak kaydıyla gereğini yaparız.  

Bir tek bir şey, Sayın Başkanım, izninizle söyleyip tamamlıyorum. Galatasaraylılar kendi 

içerisinde kırılabilir. Küsmeyiz ama kırılabiliriz. Bu kırgınlıklarımız kendi aramızda giderilebilir. 

Fakat bu kırgınlıklarımızın üzerine, Galatasaray’a hizmet azmimiz eğer hırsa dönerse, bu hırs 

da akıl tutulmasına neden olursa Galatasaray’a zarar vermeye başlarız. Bu noktada lütfen ve 

lütfen istirham ediyorum, her kardeşim bu yorumları medya önünde yapmadan önce 

aynanın karşısına oturup bir iki dakika derin nefes alsınlar, çünkü bilerek veya bilmeyerek 

Galatasaray’ı yıpratacak bu yorumlar gerçekten bizim geleneklerimizle, öğrendiklerimizle, 

ağabeylerimizin, siz çok değerli Galatasaraylıların bizlere tuttukları ışıktan aldığımız bilgiyle 

hiç bağdaşmıyor.Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sait Bingöl arkadaşımıza evvela süreye itaat ettiği için teşekkür ediyorum. İkincisi, 

önemli bir hususu enine boyuna, kimsenin yanlış anlamayacağı şekilde ifade ettiği için de 

Galatasaray adına teşekkür ediyorum. 

Sait Bingöl 

Estağfurullah Sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Bazı konular saçma sapan ifade edilerek hem camiayı zedeliyor, hem Galatasaray Kulübü’nü 

zedeliyor, hem de Galatasaray Eğitim Vakfı’nı zedeliyor.Olacak iş değil. Buyurun efendim. 

Efendim, sıradaki konuşmacı Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  
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Hepinize saygılar sunarım. Ben bugün yönetimle ilgili bir eleştiride bulunmak istemiyorum. 

Biraz özeleştiri yapalım istiyorum. Biraz sitem etmek istiyorum.Bize sitem etmek istiyorum. 

Burası Divan Kurulu, yani Galatasaray Kulübü’nün en üst danışma organı.Ama buranın bir 

tarihi var, buranın gelenekleri var, görenekleri var ve bir ağırlığı var. Buranın tecrübeleri var, 

yol göstermeleri var. Her şey yazıldığı gibi olmuyor. İşte kurumsallık dediğimiz, kurumsal 

benlik ve kişilik dediğimiz şey buralarda meydana çıkıyor.  

Son günlerde hep bir şeyi tartışıyoruz. Tartıştığımız bir sonuç. Yani zarfı da çirkin, mazrufu da 

çirkin bir olayın neden buhâllere geldiğini tartışıyoruz. İşte ben burada diyorum ki, Divan 

Kurulu bugüne kadar bu ayak izlerini, bu ayak seslerini hiç mi duymadık? Niye buna karşı 

biraz daha tok sesli birkaç itiraz, buradaki konuşmalardan değil, Divan Kurulu olarak bazı 

şeylere karşı bir dakika sesini niye yükseltmedik? Kronolojik değil ama yaklaşık birkaç olayın 

şöyle bir altını çizeyim. Onlardan ne demek istediğimi anlayacaksınız.  

Şimdi tabii ki her Galatasaraylı Galatasaray Kulübü’ne üye olduğu an başkan olma hakkına 

yani hedefine sahip olmaya layıktır. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Tüm Galatasaraylılar o 10 

seneyi doldurduğu zaman başkan olurlar ve herkesin de gönlünde başkan olmak istemeyi 

yatırmasından daha doğal bir şey yok. Ama bizim burada bir geleneğimiz var. Burada bir 

rahleitedristen geçme var. Mesela diyorum, Sayın Başkanımız Galatasaray’dan,Mekteb-i 

Sultani kapısından ayrıldıktan yaklaşık yarım asır sonra, Galatasaray’ın hiçbir kurulunda yedek 

üye olarak dahi bulunmadan, hiçbir sportif şubesinde açıktan destek vermeden, hatta onları 

bırakın, yine katıldığı Genel Kurul sayısı bile bir elin parmaklarını aşmamışken, ben genel 

başkan olacağım, Yönetim Kurulu başkanı olacağım dedi.Biz Divan olarak, hakkındır, kanunen 

hakkındır, amaönce bir yönetime gir, bir dönem şurada bir rahleitedristen geç dedik mi? 

Demedik. Demeyince ne oldu? Hemen ondan sonra, bu 3 Temmuz sürecinde Futbol 

Federasyonu Genel Kuruluna Galatasaray Spor Kulübü bir delegasyon yolladı.İşte bu 

rahleitedristen geçmeyince, eksiklik oradan çıkıyor. Oraya bir kişiyi, Galatasaray’ı temsilen, 

Galatasaray’ın vekili olarak atadı. İsim vermeyeceğim.Sonra kendisi de bir sonrakinde 

değiştirmek zorunda kaldı.Ama biz o ilk atamada, bir dakika Başkan, bu atadığın kişi 

Galatasaray’ı temsil edecek, biraz dikkatli seç dedik mi? Demedik. Bundan sonra, Futbol 

Federasyonu başkanlık seçiminde Galatasaray Kulübü olarak ağırlığımızı koyduk, biz Ata 

Aksu’nun peşinden gideceğiz dedik. Bizim adayımız seçimi kaybetmedi. Kaybetmedi, çünkü 

seçime bile girmedi. Yahu Başkan, bu ne menem öngörüdür dedik mi? Onu da demedik. 

Hisse senetlerini satmayacağım, repo yapacağım dedi. Burada olağanüstü yine Genel Kurulda 

aldığı yetkilerden biri. Diğerlerini Hayri ağabeyim bahsetti, onlara girmiyorum, ama repo 

yapacağım, satmayacağım dedi. Daha sonra, hisse senetleri satıldı.Orada da değilim, ee ben 

repo yapılmıyormuş, bilmiyordum dedi. Ya Başkan, bu ne ciddiyetsiz iştir dedik mi? Demedik. 

Kısa vadeli kredileri yeniden yapılandıracağım, onları uzun vadeye uzatacağım dedi. Tam tersi 

oldu, kısa vadeler arttı gidiyor.Yahu Başkan, bir dediğin bir dediğini tutmuyor dedik mi? Onu 

da demedik. “Bizi şike çirkefine bulaştırmak isteyenlerle uğraşıyorum, bir de onlarla 

cebelleşiyorum.” dedi. İyi ama Başkan, sen onlarla cebelleşeceğine o adamı başımıza taç 

ediyorsun dedik mi? Bize hiç yakışıyor mu dedik mi? Onu da demedik. Profesyonel futbolla 

ilgili olarak, bu 6+4 bir seneden fazla oldu çıkalı.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Bu 1 sene boyunca, şu güne kadar, yabancı futbolcu sayısının azalacağını bilmemize rağmen 

transfer ettiğimiz yabancı sayısı, onu saymadım, yerli sayısı sıfır. Bir tek yabancı, yerli transfer 

yok. Bu ne biçim iş dedik mi? Öngörmüyor musun dedik mi? Demedik. Bu konuyla ilgili 

mahkemeye gidiyoruz. “Biz bu işi ta 3 Temmuz sürecinden beri takip ediyoruz.” dedi Sedat 

Doğan kardeşimiz.Kardeşim, 1.5 senedir niye sallanıyorsun mahkemeye gitmek için dedik mi? 

Onu da demedik. Kulüpler Birliği başkanlığı son seçiminde bizim 2 tane önemli talebimiz var. 

Bunlardan bir tanesi, bu 6+4 kalksın, öbürü de temiz futbol.Bir duayeni destekledik. 

Duayenin iki lafını biliyorum.Bir tanesi, şike yapan kulüp eğer büyük kulüpse aman sakın 

dokunmayın, başımızın tacı dedi. Biz bu adamı destekledik. İkincisi, 6+4 için, bunu kim 

getirdiyse gidip elini öpeceğim diyen adam. Biz bunu destekledik. Başkan, duayeni geçtik, 

sıradan bir muayene destek verseydin daha iyi olur mu dedik mi? Demedik. “Ben başkan 

olduğum sürece, Fatih Terim benimle beraber.” dedi, sonuç ortada.Bu ne perhiz, bu ne 

lahana turşusu dedik mi? Demedik. Yine aynı bağlamda, madem ben başkan olduğum sürece 

Fatih Terim de başkan,yeniden seçildiğin Haziran 2013’te Fatih Hocanın önüne yeniden 3 

senelik bir sözleşme koymamanın nedeni 3 sene orada kalacağından şüphe etmen mi, yoksa 

Ali Dürüst, Refik Arkan ekibini tasfiye ettikten sonra Fatih Hocayı da ince ince doğramayı 

düşünmeyi planladığından mı diye sorduk mu? Onu da sormadık.  

Tek adaylı seçim...Kusura bakmayın, yani ben daha 2-3 senelik Divan üyesiyim. Burada çok 

büyük duayenlerim var. Hiç hatırlıyor musunuz tek adaylı seçim? Ben hatırlamıyorum. Yılmaz 

ağabeyim oradan bana bakıyor. Öyle bir ani baskın yaptı ki, Yılmaz ağabeyim bile aday 

olamadı. Yani ona bile yetişemedi. Böyle oksimoron bir şeyi Galatasaray’ın başına nasıl 

getirirsin diye sorduk mu? Onu da sormadık. Kurumsallık, kurumsallık... Peki, kurumsallıktan 

anladığın, hadi elemanına telefonla ulaşamadın, -ki böyle bir şey gerçekse bile, ben bunu ifşa 

etmekten utanırım- ona ulaşamadın, orada yardımcılar var. Hasan Şaş Hoca var, Ümit Davala 

var.Neyse, onların hiçbirine ulaşamadın.Geçtim onları, prim bildirmek için, yahu takımın 

kaptanı Sabri var,ikinci kaptanı Hakan Balta var, onlar dururken Drogba’yı aramak mı 

kurumsallık dedik mi? Onu da demedik. Şimdi bütün bunlarda sessiz kalınca, sonra bu gelen 

hiç de sürpriz değil.  

Biz Divan olarak, üzerimizdeki yetkileri değil, yetkiler yazıyor, sorumluluklarımız var. Herkes 

Galatasaray Divanından bir ağırlık, söylediğinin bir ağırlığının olmasını bekliyor. Bu, yönetimin 

görevlerini üstlenmek, onlar yerine karar vermek değil. Ama burada Divandan çıkacak güçlü 

sesin, yaptırım gücünün farklı olması lazım. Bu konuda biraz iğneyi de, çuvaldızı da kendimize 

batıralım diyorum. Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Ayhan Özmızrak’a Divan Kurulu eleştirisi için teşekkür ediyoruz.Tabii tüm 

Divan üyelerine yaptığına göre, kendisi dahil. Biz burada ortamı sağlamakla görevliyiz, Divan 

yönetimi olarak. Bir sonraki maddede zaten, bu konuyu nasıl gördüğümüzü de anlatacağız. 

Onun için, top değerli Divan üyelerinde. Sıradaki konuşmacı Abdullah Tirali efendim.  
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Abdullah Tirali 

Değerli Başkanlarım, Divan Kurulunun Çok Değerli Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu, Kıymetli 

Galatasaraylılar, Sevgili Ailem,  

Ben 6623 Abdullah Tirali.Hepinizi en derin sevgi ve saygılarla selamlıyorum. 45 yıldır içinde 

bulunduğum camiamızda bu sahneye çok çıktım, ama ilk defa böyle Divan Kurulunda 

konuşuyorum. Eğer sürçülisan edersek affola.Oradan takılmalar var, başladı hemen.  

Affınıza sığınarak, bir küçük fıkra ile başlayayım.Böyle şeyleri severim ben. Adamın biri 

Hocaya gelmiş,“Hocam, İsa’nın sopasıyla ikiye ayırdığı dere hangisiydi?” demiş. Hoca bakmış, 

“Ya ben bunun neresini düzelteyim.”demiş. “Yani dere değil, Kızıldeniz; sopa değil, asa; İsa 

değil, Musa.” demiş. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Bugünkü toplantı için epeyce uzun ve 

kapsamlı bir metin yazmıştım. Sesim eko yapıyor, biraz geriden mi söyleyeyim? Böyle rahat 

duyuyor musunuz? Tamam. Ancak Sayın Başkanımızın burada olmayışı, son gelişmeler ve 

kamuoyundaki gerekli gereksiz polemikler üzerine, Galatasaray’da sevgi, saygı, etik değerler, 

Yönetim Kurulu konusunda inşallah önümüzdeki aylarda daha kapsamlı bir konuşma 

yapacağız.  

Seçildiği günden bugüne kadar geçen sürede, sadece benim arşivlerimde epeyce bir Sayın 

Başkanımızın beyanat dosyaları birikti. Malzeme bulmakta da pek fazla zorluk çekmiyoruz, 

biraz önce Ayhan ağabeyin de söylediği gibi.Malî konulara da Hayri ağabeyim değindi, onu da 

pas geçiyoruz. Ben burada bir tek açıklama yapmak istiyorum bugün. Temmuz ayı Divan 

toplantısında, Sayın Başkanımız, “Evvela yetkililerden, yetkilerden başlayalım.” demiş, 

“Kontrol ettirdik.İki tane profesörümüzden, Galatasaray camiasının çok yakın olduğu Prof. Dr. 

Celal Erkut ve Prof. Turgut Öz’den aldığımız görüşler Divan Kuruluna da sunulacaktır.” 

denmiş. Bunlar sunuldu mu, bilemiyorum Sayın Başkanım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sunuldu efendim, Eylül toplantısında. 

Abdullah Tirali 

Maalesef yoktum. “9 Temmuz 2011 tarihinde aldığımız yetkiler 2014 senesi Mayıs ayı sonuna 

kadar geçerlidir.” demiş. Sayın Yönetim Kurulunun kıymetli üyeleri, bu konularda lütfen 

dikkatli olunuz. Görüşlerle uygulamalar aynı şeyler olmayabilir,hataya düşebiliriz. 

Galatasaray’ı tekrar mahkemelere sürükleyebiliriz. 9 Temmuz 2011 tarihinde verilen yetki 

başkana verilen bir yetki değildir, o günkü Yönetim Kuruluna verilmiş bir yetkidir. Daha sonra 

araya bir olağanüstü seçim girdi ve bu seçimle yepyeni bir Yönetim Kurulu seçildi. Kaldı ki, bu 

Yönetim Kurulu seçilmeyebilir, başka bir Yönetim Kurulu seçilebilirdi. Başka bir başkan 

seçilebilirdi. O başkanın bu yetkileri hiçbir zaman elinde tutma hakkı da yoktu. Yine aynı 

konuşmasının devamında Sayın Başkanımız şöyle demiş:“Yine aynı şekilde, bu seçimin 1 sene 

mi, 3 sene mi olduğuna dönük, yine Hayri Kozak kardeşimizin bundan evvelki Divan 

toplantısında bir beyanı olmuştu. Onun için de görüş aldık. Bu seçim 3 senelik bir dönem 

içindir, burada da kimsenin endişe ve tereddüdü olmasın.” Daha sonra bir röportajında 

da,“Daha Haziran ayında yeni bir seçim yaptık. Bizim yönetim olarak süremiz 2016’nın Mayıs 



18 
 

ayında bitiyor. Hocamız Mancini ile yapılan anlaşma da o tarihe kadar. Benim takvimimde 

Mayıs 2014 diye bir tarih yok.” şeklinde bir beyanları var.  

Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Başkanım olmadığı için size hitap ediyorum sürekli. Vurgulamak 

istediğim asıl konu bu. Sayın Başkanımız çok değerli hukukçulardan görüş almış ve kesin 

konuşmalar yapmıştır. Ancak Sayın Başkanın takviminde olmayan Mayıs 2014 seçimi 

Galatasaray Spor Kulübü’nün takviminde var,hem de en yüksek makamdan alınmış görüşle. 

Seçim tarihi ile ilgili, ben bu arada Divan Başkanlığına bir adet veriyorum.Karar, Galatasaray 

Spor Kulübü’ne yazılmış, Ankara İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nın. Şimdi 

detaylarını da size kısaca aktarayım. Seçim ile ilgili 25.3.2011 tarihinde İstanbul Valiliği İl 

Dernekler Müdürlüğü tarafından kulübe gönderilmiş yazıdır bu. Burada, 8.3.2011 tarihinde, 

kulüp İstanbul Valiliğiİl Dernekler Müdürlüğü’ne, olağan ve olağanüstü seçim tarihlerinin 

ilişkisini sormuş. İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü de bu konuda Ankara İçişleri Bakanlığı 

Dernekler Daire Başkanlığı’na... (Evet, o zaman da duymuyorlar. Peki, biraz uzak konuşayım.) 

18.3.2011 tarihinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nın yazısıyla, yazının da son 

paragrafında göreceksiniz,şöyle yazıyor:“Bununla birlikte, olağanüstü seçimli genel kurul ile 

göreve gelen Yönetim Kurulunun görev süresinin, tüzüğümüzün 83. maddesine göre, 

seçildikten sonra 3 yıl olacağı, ancak tüzüğün 27. maddesindeki özel hüküm sebebiyle 

seçimlerin 3 yılda bir olacağı şeklindedir.” Olağanüstü seçim toplantısı, 27. maddede her yıl 

Mayıs ayında yapılacaktır. Hükmün bağlayıcı hüküm olduğu ve aynen yazıda da belirtildiği 

gibi, hükmün olağanüstü seçim hükümlerini ortadan kaldırdığı... Bunu ayrıca yazı haricinde 

en yetkili kişilerle de tekrar tekrar görüştüm. Galatasaray’daki 27. madde, 60. maddenin her 

zaman önüne geçmektedir. Kulüp arşivlerinde bulunması gereken bu evrakı ben birkaç tane 

de fazla yaptırttım. Arzu ederlerse, Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız da tekrar 

okuyabilirler.  

Sürçülisan ettimse affola.Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet, Sayın Abdullah Tirali’ye biz de teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Sıradaki konuşmacı 

Sayın Ahmet Özdoğan.  

Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanı, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Sevgili 

Basın Emekçileri,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Geçen toplantıda, Divan Kurulu 

tutanaklarında da göreceğiniz gibi, malî konularda susma hakkımı kullandım. Şimdi 

huzurlarınızda, 31.5.2013 tarihli Sportif A.Ş. bilançosuyla ilgili bazı değerler vereceğim. Siz 

diyeceksiniz ki, Galatasaray’da bu Sportif A.Ş.’nin yönetimi değiliz biz diyeceksiniz,çünkü öyle 

öğretiyorlar.Ama bakın, size bir şey okuyacağım burada,bu Akis Denetleme Kurulunun 

raporundan, giriş raporundan.Bakalım sizi ve bizleri ne kadar ilgilendiriyor? Bu arada, Ayhan 

Bey konuşması sırasında bazı şeylere vurgu yaptı. Doğru söylüyor. Ben de bir Divan Kurulu 

üyesi olarak sizi aydınlatacağım,çünkü o raporun o maddesi çok önemli. Şimdi anlatacağım.  
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Bir de Divan Kuruluna teşekkür ediyorum,çünkü basının olmadığı bir yerde eleştirebiliriz. 

Ama basının olmadığı bir yerde çok farklı dedikodular üretilmeye başlanıyor. Kapalı 

toplantıların bugünkü toplumda olmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Geçen sefer de 

ben oyumu kapalı olmaması yönünde kullanmıştım.  

Şimdi efendim, Akis Denetleme Kurulu 6 Eylül 2013’de bakın ne demiş: “Şirket yönetimi, 

şirketin sürekliliğini, yani Sportif A.Ş.’yi devam ettirme konusunda gelir arttırıcı ve 

çeşitlendirici yöntemlerle, sermaye artışı dahil olmak üzere, birtakım önlemler almaktadır. Bu 

önlemlerin yanı sıra, şirketin ana ortağı durumunda olan -burası çok önemli bizim için- 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği, şirketin malî yapısının güçlenmesi, mevcut olan ticari ve 

ticari olmayan borçlarını ödemekte herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerin de 

zamanında gerçekleşmesi için şirkete gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını taahhüt 

etmiştir.” diyor. Dikkatinizi özellikle çekiyorum. Sizlere biraz sonra arz edeceğim. Bu 

nedenden dolayı, Sportif A.Ş.’ye özellikle dikkat etmeniz lazım. Hiç kimse, bu denetleme 

raporu elimizdeyken, size, siz Sportif A.Ş.’nin üyesi değilsiniz, bunu konuşamazsınız, 

diyemez,çünkü sizler taahhüt ediyorsunuz, Sportif A.Ş.’de eğer bir şey olursa.Biraz sonra arz 

edeceğim,bakalım neler olacak.  

Şimdi efendim, 31 Mayıs 2011’e bir sizi götüreyim. Biliyorsunuz, bundan önceki Yönetim 

Kurulu, çeşitli olaylar oldu malî kurullarda, bir yeni yönetim geldi. Sayın Ünal Aysal Başkanım 

ve 31 Mayıs 2013’ü anlattığım için, değerli Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmı devam ediyor, 

bir kısmı bıraktılar. Şimdi bu elimizdeki rapor daha önceki yönetime ait, bir kere onun altını 

özellikle çizeyim. Bir değerli büyüğümüz, o günkü şartlarda çıktı dedi ki, “Ben kefilim. 

Galatasaray kötü yönetiliyor.Banka borcumuz artmıştır, borç stoğumuz artmıştır, kulübümüz 

tehlike altındadır.” dedi.  

Şimdi ben size şunu arz edeyim ilk önce.Şunu hepimiz iyi bilelim. Bugünkü borçlarla, bugünkü 

malî tablo ile hiçbir başkanımız, hiçbir Yönetim Kurulu üyemiz, şahsi olarak bu borçları 

çeviremez. Hiçbir şekilde bundan sonra gelecek olan insanlar da...Lütfen bunu kafanızın 

içinde tahayyül edin.Bu borçları yine Galatasaray Spor Kulübü Derneği ödeyecektir. Şahıslar 

ödeyemeyecek noktadadır çünkü.  

Şimdi bir bakalım. 31 Mayıs 2011 - 31 Mayıs 2013 arasında banka borcu net artışı 70 milyon 

liradır. Borç stoğumuz 246 milyon iken, (Efendim, konsolide bütçeyi konuşmuyorum.Çünkü 

siz bir karar verdiniz, ona saygı duyuyorum.Bunların hepsi Sportif A.Ş.’ye ve halkı aydınlatma 

nedeniyledir.Herkes her an bulabilir bunu.) 264 milyon liraya çıkmış. Hem de nasıl çıkmış, 

biliyor musunuz? 115 milyon lira hisse senedi satışından para gelmiş, bu yetmemiş.En değerli 

yerli futbolcumuzu satmışız, onu da koymuşuz. Ama 2 yılda borç stoğumuz yine artmış. Şimdi 

bir başka değerli büyüğüm der ki, “Ahmet, borca bakma sen.”“Neye bakalım ağabey?” derim, 

“Faaliyet kâr ve zararına bak.” der. Geçen sene faaliyet zararımız 35 milyon. Bu sene bu -

aslında yuvarlıyorum rakamları- 99.879, ama 100 milyon lira bu sene de. Yani biz bu kadar 

yüksek sermaye girişi yapmışız, en değerli futbolcumuzu satmışız, ama yine zarar etmişiz. İki 

yıldaki zararımız 136 milyon lira.  

Peki, şimdi size can alıcı bir soru daha sormak istiyorum. Bu zarar eden şirkette, 

kurumsallaşan Galatasaray’da bu genel giderler ne olmuş? Geçen seneye göre % 51 artmıştır 
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efendim. Şirket zarar ediyor. Kurumsallaşan Galatasaray’daki profesyonellerin olduğu bölüm 

% 51 artıyor. Burada teşekkür etmemiz gerekentaraftarımızdır, çünkü gelirlerimiz artık üst 

limitlere ulaşmış durumda. Kombine satışlarımıza ve Galatasaray Store’lara baktığımız 

zaman, ürünlere,bunu çok rahatlıkla görmektesiniz.  

Size bu tabloyu ben 31.5.2013 için sundum,dikkat edin. Şimdi bugünkü duruma geldiğimizde, 

sadece ve sadece bugünkü durumda, hiçbir iş yapmayalım, sadece ve sadece 25 milyon lira 

daha kur farkını buna ilave edin, yapılan transferleri de ilave edin.Burada, yapılan transferler 

yok. Bunu özellikle belirtmek istedim size.Bu da yapılması gereken gider bütçesidir. Bir başka 

noktada bize hep söylenen bir şey. Bunun da özellikle altını çiziyorum. Bu anlattığım, futbolla 

ilgili olan bölümde zarar ediyoruz. Konsolide bütçede, amatör sporları da önümüze koyarlar. 

Biz futbolda zaten zarar ediyoruz. Amatör sporlar ayrı, onlarda zaten zarar ediyoruz.Ama 

biliniz ki, futbolda da zarar ediyoruz.  

Peki, bizim gider bütçesini kısmamız lazım.Geçen Divanda yapılan sunumda, değerli Yönetim 

Kurulu konsolide bütçeyi sunduğunda, özellikle gider için tasarruf tedbirlerini uygulayacağını 

söyledi. Ama daha bir ay geçmedi, amiral gemimizin kaptanı Sayın Fatih Terim’le yollarımızı 

ayırdık. Peki, bir başka teknik direktörle anlaştık, hem de % 100 farkla,aşağı yukarı. Daha bu 

imza kurumadan da, basında, yeni teknik direktörün Ocak ayında yeni transferler istediği 

ortaya çıktı. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Sportif A.Ş.’ye gerekli kaynak ve desteği 

sağlayacağını taahhüt ettiğine göre, o zaman Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 

gayrimenkulleri ve varlığı tehdit altındadır, risk altındadır. Bunu çok iyi bilmenizi arz 

ediyorum efendim.  

Peki, biz Terim’in mukavelesini niye feshettik, ona geleceğim şimdi. Terim’e şöyle bakalım. 

Sayın Terim bana göre bir teknik adam değildir.Sayın Terim, Florya A.Ş. CEO’sudur,çünkü 

oradaki doktorundan, masöründen bahçıvanına da ilgilenen bir insandır. Hâlbuki yeni gelen 

arkadaş sadece teknik direktördür. Bunu da gözönünde bulundurmanız lazım. Yönetim 

Kurulu, Galatasaray’ın etik değerlerine ve başkanlık makamına saygı dışı davranışlar 

nedeniyle Fatih Terim’in görevine son verdiğini söyledi. Şahsıma göre, olayın zamanı, üslubu, 

gönderiliş şekli hiç şık olmamıştır. Ayrıca, Sayın Başkanın Fatih Terim’le arasında geçen özel 

diyalogların, telefon tapelerinin TV kanalında yayınlanması ise Galatasaray etik değerlerine 

hiç yakışmamıştır.  

Bu yönetim başarıyı yönetememiştir efendim. Galatasaray çok hızlı bir şekilde, çok hızlı bir 

şekilde bölünmeye gitmektedir. Galatasaray’da iletişim medya üzerinden yapılmaktadır. Sert 

demeçler ve bunun arkasından da disiplin soruşturmaları gelecektir. Şimdi burada özellikle 

Sayın Divan Başkanıma ve sizlere arz ediyorum. Bir çözüm bulmamız lazım. Çözüm nedir? 

Efendim, çözüm tecrübeli, sakin, iletişim kanallarını kullanabilen, kişilerle diyaloğu hayat tarzı 

olarak benimsemiş, Divan Kurulunun uygun gördüğü bir heyet kurulmasını öneriyorum 

efendim. Yoksa bu ortam Galatasaray’ı taraftar ve camia nezdinde bölünmeye götürecektir.  

Bu heyetin birinci görevi, geçmiş ve şu ortamdaki kırgınlıkları ortadan kaldırmak ve 

kucaklaşmak olmalıdır. Ayrıca, Galatasaray seçiminin ne zaman yapılacağının bu heyet 

tarafından ortaya çıkartılması lazımdır,çünkü Galatasaray çözümü mahkemelerde 

aramamalıdır. Son olarak da,Divan Kurulu üyeleri arasında olan, basına yansıyan disiplin 
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olaylarının Galatasaray örf ve ananeleri içinde çözüme kavuşmasını temenni ediyorum. 

Önümüz Kurban Bayramı, hoşgörü lazım, huzur lazım bizim camiamıza. Cumhuriyet 

Bayramınızı kutluyorum,Tanrı Galatasaray’ımızı korusun diyorum. Saygılar sunuyorum 

efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Ahmet Özdoğan’a teşekkür ediyoruz. Divan nezdinde heyet kurulması hususu 

kendi önerisidir. Arkadaşlar arzu ederlerse bu konuyu tartışırlar. Disiplin Kurulu ile ilgili 

konuları da şöyle söyleyelim. Basında bazı şeyler yayınlanıyor. Herhâlde  kulübümüz için iyi 

şeyler değil. İşte bilmem kim disipline sevk edildi, o şöyle oldu; bunlar ayıp şeyler. Eğer bu tür 

niyeti olan insan varsa Disiplin Kurulunun yeri belli. Verir oraya müracaatını, olur biter. 

Bunun için, bu konuları fazla dillendirmenin âlemi yok. Efendim, sırada Sayın Mehmet Bilen. 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önemli bir toplantı yapıyoruz. Güzel konuşmalar 

oluyor. Divanın görevi, Genel Kurulun görevi kulübe yol göstermek, birtakım kayda değer 

hususları burada gündeme getirmektir. Nitekim, özellikle benden önceki konuşmacılardan 

Ayhan Bey çok güzel bir şekilde birtakım olayların altını çizdi. Biz pek çok şeyi görmediğimiz 

sürece, onun akabinde pek çok olumsuz işler olabilir. Şimdi ben şu son zamanlardaki olayı bir 

fırsat diye değerlendiriyorum. Kulübün yapısı olarak olaya bakacağım.  

Şimdi, yüz yıllık kulübümüzün Yönetim Kurulu son derece önemli bir konuda ve riskli bir 

konuda bir karar alıyor. Normal. Bir tercih yapıyor, o da normal. Ancak dikkatimi çeken şu 

var. 16 üye oybirliğiyle karar alıyor. O kadar riskli ve önemli bir konu ki, sezon ortasında 

teknik direktör değiştiriyorsunuz. Avrupa maçı, lig maçı, bütün oyun sistemi değişecek. Malî 

birtakım külfetleri var ve bu oybirliğiyle. Şimdi bu oybirliğiyle olduğuna göre, 16 kişiye ne 

gerek var?Zaten Sayın Başkanımızın da zaman zaman belirttiği bu. Tüzüğü değiştirelim, 5-6 

kişi yapalım diyor. Şimdi, Batı’ya açılan bir pencere olarak bizim Yönetim Kurulumuzda iki 

kişinin, üç kişinin çıkıp da bir farklı görüş beyan etmesi gerekmez mi? Benim anlayışım, 

gerekir. Fikrini söyler. Ben bu görüşe katılmıyorum,bunun şu türlü mahzurları varder 

veşerhini koyar.Fakat ondan sonra, Başkanın arkasından, yönetimin arkasından hiçbir 

problem çıkarmadan gider.  

Ama 15 kişinin birden kritik bir konuda oybirliğiyle karar almasını yadırgadığım gibi, bizim 

Genel Kurul olarak da bir hata yaptığımız inancındayım. Şimdi, gördüğümüz bir fotoğrafı 

burada açıkça konuşmamız gerekir. Maalesef Sayın Başkanımız Aysal, ufak bir grup 

tarafından yanıltılmaktadır,yanlış yöne kanalize edilmektedir ve Sayın Başkanımızın kulüp içi, 

hatta Türkiye içindeki sportif olaylarla ilgili tecrübesi olmaması nedeniyle de hata yapmasına 

yol açılmaktadır. Şimdi, bir dizi operasyon olmuştur. Zaten bakıldığında bu görülür. Birinci 

operasyon, durup dururken Yönetim Kurulunda olmuştur. Yönetim Kurulunda son derece 

deneyimli, başta Semih ağabeyim olmak üzere Ali Dürüst, Adnan Öztürk gibi kişilerin olduğu, 

futbolda Albayrak’ın ve Ali Gürsoy’un bütün o diyaloğu sağladığı durum bir anda 

değiştirilmiştir. Zaten buradan Fatih Terim’in geleceği de belli olmuştur. Yönetimdeki 
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operasyondan sonra bir süre sürüncemede kaldı.Medyada böyle bir perişan birhâlde, Terim 

operasyonu olmuştur. Bu arada, Terim çok medyatik olduğundan, futbol çok medyatik 

olduğundan, bir faydası da oldu.Kulüp içindeki pek çok başka konular gündeme gelmiyor.Ne 

medyada geliyor, ne burada geliyor. Mesela, bir Sinan Kalpakçıoğlu görevden ayrılmıştır. 

Kulübün önemli bir yerinde görev yapmaktadır. Biz de çalıştık.Gördüğümüz kadarıyla, son 

derece yararlı, faydalı, pozitif bir insandır. Ama tabiatıyla, bir Fatih Terim gibi medyada yer 

almamış, ama ayrılmıştır. Şu anda bir görev yapmıyor. Yani kulübün içinde de aktif bir 

görevde değil. Eski yönetimde su sporları Semih Haznedaroğlu’na bağlıyken, yeni yönetimde 

çok enteresan bir zigzag yapılarak tam zıddı, aykırı bir ekibin eline verilmiştir. Aynı yani 

anlayıştaki bir başkan ve yönetimin aynı dönemde neredeyse yaptığı bir olaydır. Herhâlde  

şimdi büyük bir ihtimalle, yüzmede Özüak yakında gündeme gelir. Şimdi futbol ve Terim 

medyada yer aldığından diğerleri gözükmemektedir. Yönetimin yine ilginç bir tercihi 

olmuştur.Olabilir, tasarruftur tabii.Biz seçiyoruz. Mesela futbol dışındaki tüm şubeleri Sayın 

Mehmet Cibara’ya bağlamışlardır. Şimdi düşünebiliyor musunuz, kulübün en önemli sportif 

faaliyetleri ve bir üye 10 tane branşa bakacak. Yani dersiniz ki, sanki Cibara süpermendir. 

Voleybolda Cibara güzel işler yaptı. Biz geldik, birkaç kere bunları söyledik. Ancak 10 branşa 

bir insan nasıl yetişir? Yani bu anlayış, bu düşünce dahi ilginçtir ve yönetimde demek ki hiç 

kimse ne yapıyoruz, ne ediyoruz dememiştir.  

Şimdi ben şunu soruyorum. Amatör şubelerin hedefinde bir sapma var mıdır? Amatör 

şubelerin geçen yıllara göre hedefleri daha farklı mıdır? On amatör şubeden, düşünce olarak, 

bir tasarruf yapılmak istenmektedir ekonomik olarak. Burada şuna dikkat 

çekeceğim.Yönetimlerin bir yanlış kararı, herhangi bir futbolcu transferi, şusu, busu filan, bir 

tanesinin maliyeti bu 10 tane şubenin yapılacak tasarrufunun 100 katıdır.Yani buradan ne 

tasarruf yaparsanız yapın, öbür tarafta gözden kaçan bir yanlış karar size 100 katı maliyet 

getirecektir.İnşallah, Terim’in gidişi, Mancini’nin gelişinden bize çok büyük ikinci bir Lucescu 

hadisesi başımıza gelmez. O gittiğinde, kaç milyon liralık başımıza iş geldi. İnşallah bu 

dönemde bu olmaz.  

Bu arada, ben bir şey soracağım. Daha sonra o konuyu açarız. Kalamış’a çok güzel bir havuz 

yapıldı. Acaba bu havuzun kaça mal olduğunu salonda bir kişi biliyor mu? İşte, bilse ne 

olacak? Niye olmasın? Kaç milyon liralık bir iş, yani bunları biz bilmeyeceğiz de ne bileceğiz? 

Şimdi bunu ben yönetimimize soruyorum. Acaba o güzel havuzumuz bize kaç milyon liraya 

mal oldu? Ben şahsen bilmiyorum. Havuzun içinde bulundum, ettim. 10 mu, 12 mi, yani 

tuhaf bir durum.Ben de bilmiyorum,sizler de bilmiyorsunuz. Yani kulüp neticede bizim, 

evimizde bir masraf yapmışız. Bunu bilmek kadar doğal bir şey yok. Bunu bir Yönetim 

Kurulundan öğrenirsek... Bugün olmazsa öbür toplantıda da olabilir.  

Şimdi şunu söyleyeyim. Kulübümün içinde bulunduğu sistemde çok büyük denetim zafiyetleri 

vardır. Bu bir gerçektir. Bunu birkaç kere anlattım. Şimdi burada anlatmayacağım. Bu 

denetim zafiyetini, Ayhan Beyin dediği gibi, biz burada Divan üyeleri olarak gidermeliyiz. 

Kulübün içinde bulunduğu mevcut yapıyla da özellikle Genel Kurulumuzun çalışma şekli, 

tüzüğümüz ve yönetim kurullarımızın oluşturulması şekli ve denetimdeki zafiyet kulübümüzü 

her zaman sportif ve malî krizlerle karşı karşıya getirecektir. Şahsi önerim,tüzüğümüz 
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değişecek, inşallah daha pozitif, birtakım krizlere engel olacak hükümler eklerizbuna. En 

önemlisi, daha etkin bir Genel Kurul yapmamız gerekir ve bu Genel Kurulun 2 gün olması 

gerekir. Ve yönetimlerde farklı düşüncelerini açıklayabilecek üyelerin yer almasını 

benimsemeliyiz. Bir de, Türkiye’de biz yüz yıldır spor...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Sayın Bilen, toparlayın, süreniz bitiyor. 

Mehmet Bilen 

Bitiyor, çok az kaldı Sayın Başkanım.Yüz yıldır, spor otoriteleri yetiştiriyoruz. Her yerde, 

federasyonlarda, şurada burada...Fakat dönüp bir bakıyoruz, Yönetim Kurulumuzda bunlara 

yer vermiyoruz. Altı çizilecek, dikkat edilecek bir husustur. Birtakım arkadaşlarımız, ismi lazım 

değil,sürekli yönetimlerde bulunmaktadır, ama bizim Türkiye’de otorite olmuş, kulüp üyesi, 

Divan üyesi olmuş insanlara hiçbir fırsat verme durumumuz yoktur. En son önerim, yani tek 

şey olarak, hiç olmazsa 16 kişilik yönetimden 6’sını bir spor birikimi, bilgisi ve geçmişi olan 

insanlardan seçersek, belki birtakım sorunların önüne zaman içinde geçmiş oluruz.  

Burada konuşmamı noktalıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Mehmet Bilen’e biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Sami Çölgeçen,en son 

konuşmacı mı olacaksın? Yazacağım efendim, yazacağım zatıalinizi, buyurun.  

Sami Çölgeçen 

Evvela saygılarımı sunuyorum. Bence Galatasaray’ı bekleyen 3 tehlike var. Onlardan 

bahsetmek istiyorum ve sayın Yönetim Kurulu üyelerinin de dikkatini çekmek istiyorum. Bu 

tehlikelerin başlıkları, Florya, altyapı ve Mancini’dir.  

Florya’da, Ahmet kardeşimin dediği gibi, çok da çalışkan birisi olan Fatih Terim’in oradan 

ayrılması ile bir boşluk meydana gelmiştir. Her işle o meşgul olmaktadır. Mutlaka Yönetim 

Kurulunun onun kadar olmasa bile son derece dirayetli bir kişiyi çok acele Florya’nın başına 

getirmesi lazımdır. İdarî bir fonksiyondur, fakat oradaki disiplin çok önemlidir. Burada bir 

tehlike görüyorum.  

İkinci tehlike, altyapı. Ben senelerce, genç milli takımları dünyanın bin tane yerine götürdüm, 

getirdim. Bundan 7-8 sene evveline kadar, daha evvel de ifade etmiştim,her kademe milli 

takımda 3-5 tane Galatasaraylı olurdu. Zaman içinde bu sayı azaldı, azaldı, Fatih Terim ekibi 

gelene kadar, bazı takımlarda hiç Galatasaraylı genç olmamaya başladı. Son 2 senede, 

tekrardan takip ediyorum ben, birer, ikişer, çeşitli milli takımlara Galatasaraylı sporcular 

girmeye başladılar. Ama çok parlak bir oyuncu hâlâ yok. Bu arada, son Manisa’ya giden 

kafilede bir oyuncu eksikti.Birçok kişi bunu tenkit etti, dedi ki, altyapıdan bir genci oraya 

götürebilirlerdi. Bir moral olurdu, herhâlde bunu düşünmüşlerdi.Ama acı gerçek o ki, 

altyapıda o kadroda göstermelik dahi götürebilecek bir adam şu anda yoktur.  

Bu arada, Sayın Terim’in oradan ayrılmasıyla, bütün altyapıdaki grup da değişti. Bu arada, iyi 

bir gelişme oldu. Onu da tebrik etmek lazım, idareyi. Altyapının scout timinin başında, 

yürüme özürlü Emre diye bir arkadaş var.Onu oraya Fatih getirmişti.Bir computer wizard’dı 
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bu çocuk. O yerinden oynatılmadı. O süper bir iş. Bu da Fatih’in adamı diye alınmadı 

görevden.Orada onun kalması lazım. Bu altyapı, gözüküyor ki, İstanbul’da yapılan seçmelerle 

seçilen çocuklardan fazla bir şey çıkmıyor. Çıkarsa milli piyango gibi çıkar. Bunun Türkiye 

bazında yapılması lazım. Kabiliyetli çocukları da parayla almak lazım. Kabiliyetli, gel 

Galatasaray’a dediğin zaman koşa koşa artık kimse gelmiyor. Kaç para alacağım diyor. Yani 

altyapıdan adam çıkarmak için, bir kere altyapıya kabiliyetli adamları aşağıda sokmak lazım. 

Kabiliyetsiz adamdan futbolcu yapamazsınız. Bunun da bir maliyeti var. Bu maliyet için bir 

bütçe ayırmak lazım. Bunu da arz ediyorum.  

Üçüncü tehlike, Sinyor Mancini tehlikesi. Benim görüşüm bu yani, katılmayabilirsiniz. Elbette 

Mancini çok önemli bir teknik direktör. Ben Mancini ile anlaşma yapılır yapılmaz, hemen 

internete girdim, Mancini yazdım, çıktı. Bugün artık bütün bilgiler herkesin elinde. Mancini 

hakkında övücü laflar var, her şey var. Fakat çok dikkat ettim, bir şey daha var. Mancini’nin 

futbol sistemi, bir gol atayım, kazanayım, müdafaa yapayım üzerine kurulmuş bir sistem. Bu 

sistem çok önemli liglerde, bütün takımların birbirine eşit güçte olduğu liglerde, İtalya’da, 

Fransa’da, İngiltere’de,Şampiyonlar Ligi’nde çok geçerli olabilir. Ama Türkiye gibi, son 

katrede 3 takımın zaten tepede kümelendiği yerde, başka türlü bir futbol istiyor seyirci. 

Benim gördüğüm tehlike şu ki, Mancini, elbette bu da İncil’de yazılı bir kural değil, tabii 

kendini değiştirebilir, ama bu şekilde bir müdafaa futbolunu tutturursa, gelecek sene 

kombine satışlarında ve mağaza satışlarında sıkıntı çekeriz. Kendi başıma ben söylüyorum, 

coşkulu bir Galatasaray olmazsa, ben bile kombinemi almam.  

Arz ettim. Teşekkür ederim efendim dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz. Geçmiş tecrübelerini daima inbikten 

geçirir, bize sunar. Efendim, Sayın Necmettin Gökçe söz istedi. Sayın Gökçe, buyurun.  

Necmettin Gökçe 

Muhterem Arkadaşlar,  

Böyle bir söz alma niyetiyle buraya gelmedim, ama konuşmalardan öyle etkilendim ki, bir 

cevap vermek ihtiyacını hissettim. Konuşmalarım herhâlde  bazı arkadaşlara nazaran bir 

paradoks teşkil edecektir.Ama ben diyorum ki, Galatasaray Kulübü Başkanı kimdir? İlk önce 

oradan başlayalım. Galatasaray Kulübü Başkanı, Umumi Heyet tarafından milyonlarca insanı 

teşkil eden Galatasaraylılar tarafından seçilmiş olan bir kimsedir. Ne yapıyor bu adam? 

Galatasaray’ı temsil ediyor. Böyle şerefli, böyle haysiyetli bir mevkiye gelmiş bir insana karşı 

yapılacak olan bir hareketin cevabını vermek mecburiyetindedir. Yapamaz, yaptığı takdirde 

Galatasaray’ı hiç mertebesine getirmiş olur. Burada Fatih Terim meselesi değildir. Burada bir 

Galatasaraylılık mevkiine olan, seni takmıyorum manasını taşıyan bir harekete karşı yapılmış 

bir jesttir. Benim bir görüşüm budur. 

Ben malî bakımdan diğer hususlara girmeyeceğim. Bunları müzakere konusu 

etmeyeceğim.Ama haksızlık etmeyelim. Fatih herkesin sevdiği, herkesin beğendiği, fakat 

herkes de biliyor ki, ben, ben diyen bir bencillik içerisindedir. Bunu da Galatasaray’a karşı 
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kullanmıştır. Galatasaray’a hitap etmiştir, yaptığı hareket Galatasaray’a yapılmıştır. Mevkide 

olan Başkan da bunu müdafaa etmiştir. Benim sözüm bundan ibaret. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim,Sayın Necmettin Gökçe, biliyorsunuz, Divan Kurulunun ve kulübümüzün 

kıdemlilerinden. Galatasaray’da yaşlı olmaz, kıdemli olur.  

Değerli Üyeler, 

Sayın Gökçe’nin söylediği konular Galatasaray’ın geçmişi, birikimi ve ananeleriyle ilgilidir. 

Hepinizin dikkatine tekrar sunuyorum. Efendim, Sayın Duygun Yarsuvat söz istedi.  

Duygun Yarsuvat 

Sayın Başkan, Çok Sevgili Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ımız bir kriz içindedir. Divanımız da bu krizin sonuçlarını ve yürütülmesini 

tartışmaktadır. Şunu unutmayalım ki, Galatasaray’a bu krizi kimler yöneltmiştir? Galatasaray 

başarıya koşar adımlarla giden bir kulüp hâlinde idi. Türkiye şampiyonasını kazanmış, UEFA 

Şampiyonlar Ligi’nde de epey yol almış, dünyanın sayılı kulüpleri arasında sayılan bir 

kuruluşhâline gelmişti. Bunu nasıl yıkalım?Olay, bu nasıl yıkalım sözcüğünün hayata 

geçirilmesidir. Olay, gidiyor.Ne yapalım? Sportif başarıyı önleyelim. Ancak bu gelişmeyi kendi 

içimizde de sabote ettik. Galatasaray Kulübü bir müessesedir. Bu kurumsallaşma lafı son 

yıllarda ortaya çıkan bir sözcüktür. Mutlaka gelişme olacaktır. Ama Türkiye’de Galatasaray bir 

kurum olarak yerini almıştır. Galatasaray sadece bir kulüp, 1905 yılında kurulmuş olan bir 

kulüp değildir. Galatasaray bir kültür yuvasıdır. Galatasaray, lisesiyle, ilkokuluyla, 

üniversitesiyle bu ülkenin kültür yuvasıdır. Galatasaray Spor Kulübü de bu kültürün, bu 

ananelerin oluşturduğu bir topluluktur. Bunu unuttuğumuz zaman kriz içine girebiliriz ve bu 

krizi de bizim dışımızdaki kişiler yapabilir.  

Galatasaray bir krize yönlendirilmiştir. Niye? Günlerden bir gün, bir kimse ziyarete geliyor ve 

Milli Takım antrenörlüğü teklif ediliyor bizim teknik adamımıza, antrenörümüze.Herhâlde  

nezaketen de izin isteniyor. Niçin izin veriyorsunuz? Bu bizi krize gönderecek bir yolun 

başlangıcıdır. İzin vermeyiniz.Ha, çok yukarıdan geldi. Gelirse gelsin. Federasyon Başkanını 

tayin ederken bizden izin mi aldılar? Abdullah Avcı’yı Milli Takım’ın başına getirirken 

Galatasaray kKulübü’nden izin mi aldılar? İşte bütün kriz bu izinden sonra çıkmıştır. Bir teknik 

adamın iki kulüpte de iş görmesi mümkün değildir. Milli Takım’la da, bir kulüpte de bir teknik 

adamın iş görmesi yine insan mantığına aykırıdır. Bunu gerçekleştirmek suretiyle, kulübün, 

Galatasaray’ın düzenli yapılan başarıları önlenmek istenmiştir. Bu tuzağa Yönetim 

Kurulumuzun düşmemesi gerekirdi.  

Galatasaray bir kurumdur, bir müessesedir. Biraz evvel Gökçe ağabeyimiz söyledi, 

Galatasaray’daki başkanlık müessesesi çok önemlidir. Çok önemlidir, biz bunu da biliyoruz. 

Galatasaray içinde kurumlar vardır, Divan vardır. Başka kanunlarda vs. de bu yoktur. İlk Divan 

Galatasaray Kulübü tarafından kurulmuştur. Ve Divanda da Galatasaray Yönetim Kurulu her 

zaman bulunur. E müessese ise, şu anda Başkanımız yok. Fatih Terim’in gönderilmesi ile ilgili 

karar 16 kişinin oybirliği ile alınmış bir karardır. Burada kaç kişi var, bilemiyorum. 5 kişi, 16 

kişiden 5 kişi gelip burada hazır kalmıştır. Demek ki, Galatasaray bir müessese olduğuhâlde, 
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yönetimden bu müesseseye, kendi üstüne düşen vecibeleri yerine getirmesini de istiyoruz. 

Bütün bu söylenenler, buradaki eleştiriler, unutmayın, eleştiriler hep düzeltmek için yapılır, 

yıkmak için yapılmaz. Eleştiriden bazı konuları, iyi konuları çıkartmak lazımdır. Bu konuda 

krizimiz, nur topu gibi bir krizimiz vardır. Bu krizimiz iyi yönetilmemiştir. Yönetilmemeye de 

devam edilmektedir. 

İkinci bir noktaya temas etmek istiyorum. Bu da bilgim dahilinde olduğu için size söylüyorum. 

Buraya geldiğim zaman buna muttali oldum,logo meselesi. Logo meselesinde, ben bilfiil 

katıldım. Katılmamın sebebi, o tarihlerde Divan Kurulu Başkanı olmam nedeniyledir. Faruk 

Süren başkanlığındaki Galatasaray Kulübü patent dairesine başvurarak Galatasaray 

logosunun kulübün üzerine tescil edilmesini istemiştir. Patent dairesi, “Galatasaray logosu 

sadece kulübe ait değildir. Bu logoyu kullanan lise, üniversite, kulüp, dernekler, hep bu 

kuruluşların izni gerekir.” demiştir. O zaman yaptığımız bir işbirliği toplantısında bu anlaşma 

sağlanmıştır. Ve bu anlaşma sağlandıktan sonra, bir tarafta ben, diğer tarafta da o zamanki 

kulüp genel sekreteri imzasıyla bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma patent dairesine 

gönderilerek anonim şirket üzerine kullanma hakkı verilmiştir. Ancak 2000 yılından bu yana 

kadar, benim bildiğim, hiçbir Kulüp Yönetim Kurulu belli bir miktar para vermemiştir. % 

6’sının bu kuruluşlara dağıtılması gerekirken, bu miktarın verilmediğini görüyoruz. Yalnız 

burada rakam olarak 400 bin lira kadar bir paranın 11 sene içinde ödenmiş olduğu 

belirtilmektedir. Galatasaraylılar Derneği olarak, böyle bir para alındığını bilmiyorum. Belki 

huzurevini yürüten Yardımlaşma Vakfı’na bu 400 bin liradan bir nebze verilmiş olabilir. 400 

bin lira bugün için büyük bir para değildir. Şurada dolaşsam, bir kese dolaştırsam, herkes 

içine 10 lira, 20 lira, 50 lira atsa, bu paraları da toplayabiliriz. Logo, dolayısıyla, Galatasaray’a 

aittir. Ve bu izni geri aldığımız vakit, logonun anonim şirket üzerinde hakkını da zedelemiş 

oluruz ve geri de alabiliriz.  

Üçüncü üzerinde durmak istediğim konu, Galatasaray müessese ise, Galatasaray 

kurumsallaşmış iseHaziran ayında bir seçim yaptıktan sonra, Ağustos ayında bir seçim 

yapmaya ne gerek vardı? O seçimi yaptık. Yönetim Kurulu Başkanımızın dediklerini kabul 

etmediği için birtakım kişiler tasfiye edilmiştir. Ve yangından mal kaçırırcasına bir Genel Kurul 

yapılmıştır, Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır. Bu Olağanüstü Genel Kurulun yapılmasını 

kendisine salık veren arkadaşları ve arkadaşlarımız hata etmişlerdir. Tüzüğümüzün 27. 

maddesi vardır. Bu çok açıktır. Tüzüğü hazırlayan komitede görev almış olduğum için, 

Galatasaray Üniversitesi’nde yapmış olduğumuz toplantıda 27. madde bilerek konmuştur. Bu 

tasarıdaki 27. madde kulüp seçimlerinin atlatılmaması için konmuştur. Bu 27. madde, 3 

senelik süre içinde Yönetim Kurulu değişip, olağanüstü toplantıya gidip yeni bir Yönetim 

Kurulu seçilse dahi, 3 sene sonunda Mayıs ayında yapılacak olan 27. maddeye göre, Genel 

Kurula kadar görev görmesini temin etmek için yapılmıştır. Nitekim, gelenekten 

bahsediyoruz. Ananelerimiz var diyoruz. Galatasaray Başkanına saygı duymamız gerekir 

diyoruz. E o zaman, bundan evvel Faruk Süren Başkandan sonra, Mehmet Cansun başkanlığı 

almıştır.Hatırlayacaksınız hepiniz, hepimiz buradaydık. Ağustos ayında seçilmiştir, Nisan 

ayında, Mayıs ayında yeniden Genel Kurula gidilmiş ve yerine Özhan Canaydın seçilmiştir. 

Hani biz müessese değildik? Biz müesseseyiz Galatasaray’da, unutmayın bunu. Ama yapılan 
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değişikliklere, dünyadaki değişikliklere ayak uydurmamız gerekir. Tutucu değiliz. Ama biz 

müesseseyiz. Biz kurumuz. Hiç kimse kalkıp Galatasaray’ı kurumsallaştırıyoruz, 

diyemez,dememelidir.Bu söylemlerden de vazgeçmelidir.  

Şimdi bir başka noktaya geliyorum. Bu konuyu hep huzurunuza getirdim burada olduğum 

süre içinde. Elime Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun bir ilke kararı geçti. İlke 

kararının konusu ile pek ilgilenmiyorum. Esas ilgilendiğim nokta, can alıcı noktadır. Bu ilke 

kararına göre, Galatasaray Adası, Galatasaray Spor Kulübü’ne ait değildir. Bakın, bir üyeye 

tesislerden yararlanmama cezası verilmiştir. Tesislerin ne olduğuna baktığımızda, böyle bir 

düşünce de mütalaada alınmıştır. Ve diyorlar ki, kulüp sosyal tesisi, özellikle ve öncelikle 

kulüp üyelerine, aile bireyleriyle onların yakınları ve konuklarına ve sporculara hizmet verme 

amacı ile işletiliyor olmalıdır. Kulübe ait olmakla beraber, giriş veya hizmetlerden 

yararlanmak için kulüp üyesi olmak veya bir kulüp üyeliğinin konuğu, davetlisi gibi bir statüde 

olmak gerekmeyen tesisler, her ne kadar kulübe ait olsalar da kulüp tesisi sayılmazlar diyor. 

Ve bu ilke kararının ikinci sayfasında da sonuç var. Bu, benim olmayan saçlarımı diken diken 

yaptı. Bu açıklamalar ışığında, değerlendirildiğinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk 

Telekom Arena’da yer alan idarî bölümler, Hasnun Galip kulüp merkezi, Kalamış Sosyal 

Tesisleri, Küçükçekmece Kürek Tesisleri, Florya Metin Oktay Tesisleri ve Maslak Binicilik 

Tesisleri bu kapsamda değerlendirilmiştir. Hani Ada? Yönetim Kurulu bizzat ilke kararının 

altına imza atarak Ada’nın Galatasaray sosyal tesisi olmadığını belirtiyor. Dolayısıyla, biz 

senelerce niye bağırdık? Orası Suada değil, Galatasaray Adası dedik. Ama kulüp yönetimi de 

kabul ediyor, orası Galatasaray’ın değil. Bakmayın, maliki biziz, ama biz onu elden çıkarttık 

deniyor.  

Şimdi tekrar Sayın Yönetim Kuruluna belirtmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü pek fazla 

çaba göstermedi gerçi, Genel Kurulun kararının iptali davasını kazandı, buradaki esas 

mahkemede. Genel Kurulun iptali davası Ada’nın yapılmış olan işletme sözleşmesinin iptali 

konusundaydı. Ve bu karara karşı dava açıldı ve mahkeme,Asliye Hukuk Mahkemesi bu 

davayı reddetti. Dolayısıyla, kira sözleşmesinin feshi yarı hukuki açıdan tamamlandı. Yarı 

hukuki diyorum,mutlaka temyiz edilecek, Yargıtay Hukuk Dairesi’ne gönderilecektir. Ama 

unutmayın, bir başka tehlike var. Başkanımız oranın müsteciri ile bir anlaşma yapıp, fiyatını 1 

milyon TL’ye çıkartıp yıllık, 5 senelik daha sözleşme yapacağını ifade ediyormuş. Ben gördüm, 

Arsenal maçına gittiğim zaman.Başkan özel uçağıyla, bu şahısla birlikte geldi. Hani 

ananelerimiz var ya, Galatasaray Başkanının her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Ama 

biz bunu eleştiririz, eleştirmemiz de gerekir. Eleştirmezsek hata yapmış oluruz. Bu konunun 

üzerinde ısrarla durulması gerektiğini düşünüyorum. 

Sayın Divan Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, Ağabeylerim, Kardeşlerim ve Arkadaşlarım, 

Ada elimizden gider.Ada bir sosyal tesistir. Galatasaray Kulübü üyelerine aittir. Onların refahı, 

onların memnuniyetleri, onların emrine tahsis edilmiş olan yerlerdir. Bakın, bir yanlışlığa 

daha temas etmek istiyorum. Tüzük yanlış yapılmış değildir. Tesislerden yararlanmama hakkı 

ceza olarak verilmiştir.Bunun sebebi de, bu tesisleri kullanırken bazı üyelerin Galatasaraylılığa 

yakışık almayan bazı tutumlarından dolayı verilecek cezadır. Eğer bir üyenin yapmış olduğu iş 

çok vahim ise geçici ve tam olarak dernek üyeliğinden çıkarma cezası konmuştur. Orantılı bir 
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ceza olarak öngörülmüştür. Tesislerden yararlanmama cezası alan kişi oy da 

kullanabilir.Nitekim bu mütalaada oy kullanır denmiştir. Divana da gelir konuşur, Genel 

Kurula da gider konuşur, ama tesise giremez. Çünkü ceza onun karşılığı için verilmiştir, tesise 

girmeme cezası. Diyelim ki, kavga etti. Bizim artık yok, Kalamış’ta kavga etti 

diyelim.Kalamış’ta bir üye bir üyeyle kavga etti. Siz bunu kulüpten mi çıkartacaksınız? 

Hayır,tesise girmeme cezası vereceksiniz. Bu mantıklıdır.Böyle bir ilke kararı almadan evvel 

eğer danışıyorsanız -ki danışılmıştır-bir ceza hukukçusuna danışın. Bakalım o ne diyecek? Bu 

kulübü yapan, tüzüğü yapanlara danışın demek istiyorum.  

Başkan ikide birde, doldu mu, dolmadı mı diyor. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet Sayın Hocam, toparlarsanız iyi olacak. 

Duygun Yarsuvat 

Toparlanıyorum tabii, toparlayacağım. Pek fazla almadım, ama tekraren ve tekraren 

söylüyorum.  

Sevgili Galatasaraylılar, Divan Üyeleri,  

Biz zaten müesseseyiz. Bizi yürütmek, evolüsyon diye bir şey vardır. Evolüsyonu yapmak, 

gelişimi yapmamız gerekir. Yönetim kurullarına düşen vazife budur,gelişimi sağlamanızdır. 

Krizleri de lütfen iyi idare edin. Bir arkadaşımızın burada söylediği gibi, akil insan demiyorum, 

ama yönetimin dışında bazı kişilere de sormanız gerekir diyorum ve hepinize teşekkür 

ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Duygun Yarsuvat’a biz de açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Efendim, son 

konuşmacı muhterem hocamız Turcan Bey.Buyurunuz. 

Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanı, Saygıdeğer Divan Üyeleri, Ağabeylerim, Kardeşlerim, Öğrencilerim, 

Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Ben esasen konuşma yapmayacaktım, fakat yine 

Sayın Başkanım bana bakıyordu, Turcan Hoca niye konuşmuyor diye.Bana galiba bir şeyler 

sezinletti. Ben de onun için konuşuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Herhâlde öyle algıladınız. 

Turcan Bolayır 

Şimdi ben çok bilimsel konuşmayacağım. Halk dilinde, popülizm filan yapmam, o ekmek 

parasını zor evine götürüp de karda, çamurda tribüne giden fedakâr seyirci tarafından, onun 

düşünceleriyle konuşmak istiyorum.  

Efendim, Galatasaray takımı değerini kaybetmez. Ne Fatih Terim gitti diye, ne Mancini geldi 

diye Galatasaray değerini kaybetmez. Bocalayabilir, bocalar, iki maç kaybeder, üç maç 

kaybeder...İşte Bülent ağabey burada. Bu futbolda her şey olur. Son dakikada sakar bir şut 

gelir, Galatasaray maçı kaybeder, öbürü kazanır. Sonra, artık kulüp idareciliği filan 
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zorlaştı.Yani kimseye yaranmak yahut da onun tarafını tutmak filan öyle bir şey aklıma 

gelmiyor. Kolay değil bunlar. Öbür taraf büyük bir futbolcu aldığı zaman sen de alacaksın. 

Alamadığın zaman seyirci ayaklanıyor, vay efendim transfer ne olacak,niye almıyorsun, niye 

getirmiyorsun diye. Bu sefer yönetim değil, bazı şeyler oluyor. Anormal şeyler oluyor. 

Yönetim de bir şey yapamaz, idareci de bir şey yapamaz. Kolay değil işler. Bugün filanca gitti, 

birisi geldi. Aynı problemler çıkacak karşımıza, düzelmez.  

Daha evvel burada bir konuşma yapmıştım. Bazıları belki beğenmedi o zaman. Devletlerin 

malî durumlarına benzer dedim, çuvalın dibi delik. İstediğin kadar gayret et, bir aileden de 

misal vermiştim,toparlayamazsınız. Fatih Terim Hoca çalıştı, elinden ne geldiyse yaptı. Sahaya 

çıkıp da Fatih mi oynuyor ya topu? Öbür taraftan simokin giymiş bir sinyor getirdik, Mancini. 

Ya sporcunun karşısına çıkan, güzel, ben takdir ediyorum. Çok güzel giyiniyor. Londra’dan 

bilmem ne mağazasından 25 bin dolara elbise almış. Alsın, helal olsun. Bence eşofman giyse, 

sahaya çıksa daha iyi. O sportmen bünyesini gösterse, tıpkı bir marangoz gibi, bir işçi, bir 

tornacı gibi, ne olur usta şeyini giyse, üstüne çıksa oraya. Bir defa, tamamiyle en direk 

proporsiyonel dediğimiz şey oluyor. Orada sahada titriyor, öbürü bilmem. Olmaz. Sen de aynı 

şekilde, ona adapte edeceksin kendini.  

Bir husus daha var. Bir arkadaşım konuştu, Galatasaray’da özeleştiri.Ben özeleştiri 

yaptım.Dedim ki, aldığımız yerli futbolcuları yine ucuza sattık. 5 milyon dolara aldığımızı 2 

milyon dolara alır mısın diye yalvardık başkalarına. En basit misal, Erman diye bir adam aldık 

Sivasspor’dan.Futboldan anlayanlar, bu adam hamal gibi bir futbolcu, her maçta 90 dakika 

oynar. Bir baktım, 10 gün sonra Eskişehir’e gitmiş. Nasıl oluyor bu iş ya? Bursaspor’dan gol 

kralı Sercan diye bir adam alındı. Sercan da gitti. Nereye gitti? Kayıp. Daha bunun gibi nice 

elemanlar. Özeleştiriyi ben yaptım. Bir isim vermeyeyim, birkaç futbolcuyu da söyleyeyim. 

Bunlar kırmızı kart alır, devam eder dedim. İşte Akhisar maçı gayet güzel,gözümüzün önünde. 

O maçı kaybettik. Sayın gazeteciler, medya mensupları soruyorlar antrenörümüze:“Efendim, 

maçı niye kaybettiniz?”“Galatasaray’da kondisyon yok.” Ya 10 gün evvel bu takım Juventus’la 

berabere kaldı. İtalyan takımıyla berabere kalmak bir meziyettir. Nasıl oluyor bu iş? E, 

kondisyon, demek ki koskoca Fatih Terim kondisyon verememiş takıma.  

Ben konuşmayacaktım.Neden? Hocalığın verdiği bir şey var, sirkülasyon var kanımda. 

Dayanamıyorum, çıkıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum,çok konuşulacak şeyler var. 

Saygılarımı arz ediyorum. Hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Bolayır’a da konuşmasını sınırları içinde tuttuğu için teşekkür ediyoruz. 

Açıklamalarına da çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Yönetim Kurulu adına Sayın İkinci Başkan 

Özkan Olcay, üyelerin konuşmalarına, suallerine cevap vermek üzere kendisini davet 

ediyorum. Sessiz olalım efendim, buyurunuz. 

Yönetim Kurulu İkinciBaşkanı Özkan Olcay 

Galatasaray Divan Kurulunun Sayın Başkanı, Saygıdeğer Üyeleri, Galatasaray Divanının 

Muhterem ve Sevgili Mensupları,  
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Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplantımızın başından bu yana, 11 tane çok değerli 

konuşmacı fikirlerini beyan ettiler, eleştirilerde bulundular. Şimdi yapılan eleştirilerin hepsini 

ayrı ayrı kişiler üzerinden değil de, yapılan eleştirilerin benzer olanlarına birlikte cevap 

vermek suretiyle elimden geldiği kadar cevaplayacağım.  

Efendim, birinci konuşmacı Sayın Hayrettin Kozak, eleştirilerinde özellikle şu hususları 

söyledi. Genelde Fatih Terim’in ayrılış şekli ve kendisine uygulanan sistemin yanlış olduğunu 

oldukça ağır bir tonda ifade etti. Şimdi ben de bu konularla ilgili olarak şu hususları sizlerin 

dikkatine sunmak istiyorum. 

Türkiye Futbol Federasyonunun Teknik Eleman Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 

14.maddesinde,Milli Takım İçin Görevlendirme başlığı altında aynen şu hususlar 

belirtilmektedir:“Türkiye Futbol Federasyonu, acil ve gerekli gördüğühâllerde, yapacağı 

değerlendirmeye göre, seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydıyla, milli 

takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir.” Galatasaray neden Fatih Terim’in 

Milli Takım’da görev almasını kabul etti deniliyor. Sayın Fatih Terim ile Sayın Başkanımız, bu 

ihtilaf konusu ortaya çıkıncaya kadar 2.5 sene içinde herhangi bir ihtilafın içinde olmadılar. 

Bu ihtilaf,Fatih Terim’in Milli Takım hocalığı gündeme geldiğinde ortaya çıktı. Şöyle ki, Fatih 

Terim, aynı zamanda hem Galatasaray Kulübü’nü, hem de Milli Takım’ı çalıştırmak istemiştir. 

Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takım, Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hedefleyen 

bir takım, teknik direktörünü hem Milli Takım’da, hem de kendi antrenmanlarında yeterli 

olmayacağı gerekçesiyle bu konuda kanaatini serdetmiştir. Ama gerek Türkiye Futbol 

Federasyonu Başkanı, gerekse Fatih Terim’in kendisi şimdi size yine Türkiye Futbol 

Federasyonu’nda belirtilen bir maddeye rağmen, bir anlaşma içine girmişlerdir, daha 

evvelden.Bu maddeaynen şunu söylüyor efendim.Bu maddede Türkiye Futbol 

Federasyonunun Teknik Adam Sözleşmesi başlığı altında 9. maddesindeki Genel 

Esaslar.Burada deniliyor ki, teknik adam sözleşmesi taraflarca imzalanmış olmalı ve 

sözleşmenin süresi ile profesyonel teknik adama ödenecek ücreti içermelidir. 

Galatasaray kendi teknik direktörünün aynı zamanda Milli Takım’a gitmesine 14. madde 

muacehesinde istemese de karşı gelemeyeceği için, Galatasaray Başkanı, kamuoyu önünde 

mahcup olmamak için, bu konudaki görüşe tarafların arzuları doğrultusunda hareket 

edebilecekleri şeklinde cevap vermiştir. Şimdi,Futbol Federasyonuna sorduk, Fatih Terim’le 

anlaşma yaptınız mı diye.“Hayır, biz hatıra fotoğrafı çektirdik, altına da imza attık.” dediler. 

Bu Futbol Federasyonunun verebileceği bir ciddi cevap değildir. Ben de 8 sene çalıştım Futbol 

Federasyonunda. Bir sürü konularda mukavelelere, anlaşmalara imza attım. Ama böyle hatıra 

fotoğrafı çektirerek bir sözleşme öncesi bir mutabakat metnine muhatap olmadım. 

Dolayısıyla, Sayın Fatih Terim’le Galatasaray Kulübü arasında başlayan bu ihtilaf giderek 

büyüme istidadı göstermiştir. Galatasaray Kulübü Başkanı, “İleride ben Galatasaray 

Kulübü’nü Avrupa’daki mevcut 10 tane en büyük takımın arasında bir yere yerleştirmek için 

hedef koydum. Dolayısıyla, çok ciddi çalışmalar yapmak lazımdır.” diye ifade etmiş ve bu 

çerçevede, Galatasaray’ın bu büyük kulüplerin bütçeleriyle yarışacak bir duruma gelmediği 

takdirde bu mücadelenin, bu yarışın içinde başarıyı yakalamasının mümkün olmayacağını 

hem kendisi, hem de bizler esas olarak kabul etmiş durumdayız.  
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Şimdi size Avrupa’nın belli başlı 15 tane takımının bütçeleriyle ilgili bir kısa bilgi sunmak 

istiyorum efendim. Özür dilerim, evrakların çokluğu nedeniyle biraz gecikiyorum. Ama benim 

kusurumu bağışlayın,çünkü rakamlara dayalı olarak kesin ifadeler kullanmak zorundayım. 

Efendim, Avrupa’nın en büyük 10 takımının bütçeleriyle ilgili sıralama şöyle. Real Madrid, 512 

milyon euro, (Bu, 2011-12 yılı için geçerli.) Bunu takiben, Barcelona 483 milyon, Manchester 

United 395 milyon, Bayern Munich 368 milyon, Chelsea 322 milyon, Arsenal 290, 

Manchester City 285, Liverpool 233 ve Juventus da 199. İlk 10 böyle.  

Galatasaray Kulübü’nün 2012-13 yılı Genel Kurulunda takdim etmiş olduğu bütçede, bu 

rakam eğer Şampiyonlar Ligi’ne katılmamış olsaydık, bir de Şampiyonlar Ligi’ne katılmış 

olduğumuzdan dolayı aldığımız 57 milyon lirayı da ilave etmek suretiyle, bu ilk 10’un içine 

giremiyor. Maalesef ilk 15 içinde Galatasaray yer almak durumunda. Ama bizim hedefimiz 

Galatasaray’ı büyütmek ve de bu hedef doğrultusunda, Galatasaray’ın bütçesini 10 büyük 

takımın bütçelerinin arasında bir yere çıkarmaktır. Bunun için de yapılacak çalışmaları ve 

planlamaları bir taraftan Galatasaray’ı küçültmeden, bir taraftan da gerekli riskleri alarak ve 

de akıllı bir tüccar gibi davranarak bu işin içinden başarıyla çıkmayı hedeflediğimizi özellikle 

belirtmek istiyorum.  

Konuşmaların içinde, Fatih Terim’in almış olduğu ücretin en az % 100 daha fazlasını 

Mancini’ye vererek bir anlaşma yaptığımızı ifade ettiler konuşmacılar. Şimdi Fatih Terim’le 

Mancini’nin ücret ve primleri hakkında da bir mukayese yapmak suretiyle size bilgi 

sunacağım. Efendim, Fatih’in sabit ücreti 3 milyon 125 bin euro. Bir senelik. Mancini’nin sabit 

ücreti, 3.5 milyon euro. Eğer Türkiye Ligi şampiyonluğunu Galatasaray kazanacak olursa, 

Fatih Terim 1 milyon euro, Mancini 1.25 milyon euro prim almak durumunda. Eğer Türkiye 

Kupası’nı kazanacak olursak, Türkiye Kupası’nın primi gerek Fatih Terim’de, gerekse 

Mancini’de 500’er bin euro olarak belirlenmiş. Türkiye Süper Kupası primi için Mancini 

herhangi bir para talep etmemiş, Fatih Terim 100 bin euro, sözleşmesine göre alıyor, alacak. 

Şampiyonlar Ligi’ne katılma primi, Fatih Terim 450 bin euro, Mancini’nin bu konuda bir prim 

talebi yok. Şampiyonlar Ligi çeyrek final primi, 250 bin euro Fatih Terim için, 350 bin euro 

Mancini için. Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalındığı takdirde, Fatih Terim 500 bin euro, 

Mancini de 500 bin euro prim almak durumunda. Şampiyonlar Ligi final primi her iki teknik 

direktör için de 1’er milyon euro. Eğer Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde edilecek olursa, 

Fatih Terim 2 milyon, Roberto Mancini de 2.5 milyon euro anlaşması yapmış durumda. 

Bunun dışında, farz edelim Şampiyonlar Ligi’ne gidemedik, Avrupa Kupası’na katıldık. Oradaki 

prim sistemine göre de, Avrupa Ligi’ne katılma primi Fatih Terim’de 250 bin euro, Mancini bu 

konuda prim talep etmiyor. Avrupa Ligi çeyrek final primi Fatih Terim’de 150 bin euro, 

Mancini’de böyle bir talep yok. Avrupa Ligi yarı final primi Fatih Terim’de 350 bin euro, 

Mancini’de yine bir bu konuda bir talep yok. Eğer Avrupa Ligi maçlarında final oynanacak 

olursa, finalin primi Fatih Terim için 750 bin euro, Mancini için 300 bin euro. Avrupa Ligi 

şampiyonluğu elde edilebilirse, o zaman Fatih Terim’in primi 1.5 milyon euro, Mancini’nin 

primi de 1.150 bin euro. UEFA Süper Kupası primi Fatih Terim’de 250 bin euro, Mancini’de 

500 bin euro. FİFA KulüplerDünya Kupası primi, Fatih Terim’in bu konuda bir talebi yok, 

Mancini’nin ise 300 bin euroluk bir prim talebi var.  
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Şimdi, % 100 daha fazla aldığı şeklinde bu kürsüden hitap edildiği içindir ki bu açıklamayıbu 

kadar detaylı bir şekilde yapma ihtiyacını hissettim.  

Şimdi, tabii arkadaşlarımızın sormuş oldukları peş peşe gelen sorularda,Sayın Hayrettin 

Kozak’ın,“Şu anda Fatih Terim’in Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanmış bir sözleşmesi 

yoktur.” diye bir cümlesi oldu. Eğer Fatih Terim hakikaten böyle bir sözleşmeyi 

imzalamamışsa, o zaman Türkiye Futbol Federasyonu,Milli Takım teknik direktörlüğü görevini 

verdiği bir elemanıyla kendi statüsündeki esaslara göre sözleşme imzalamamaktan ötürü 

büyük bir yanlışlık yapmış olacaktır. Dolayısıyla, buna da pek ihtimal vermek istemiyorum 

efendim.  

Efendim, önemli olduğu için sıra atlaması yapmak üzere, Galatasaray Adası’yla ilgili konu 

hassas bir konudur ve Galatasaraylıların hepsinin son derece yakından takip ettiği bir 

konudur. Dolayısıyla, biraz da bu konuyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum efendim.  

Sevgili Galatasaraylılar, Sevgili Divan Üyeleri,  

Galatasaray’ımızın toplam 12 tane tesisi ve gayrimenkulü mevcuttur. Özetle, süratle geçerek 

bunları bir hatırlatmak istiyorum. Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Küçükçekmece’deki 

Kürek Tesisleri, Büyükçekmece’deki belediye tarafından Galatasaray’a tahsis edilmiş olan 

arazi, Riva arazisi, Burhan Felek, Ergun Gürsoy Olimpiyat Kapalı Yüzme Havuzu, Hasnun Galip 

Sokak’taki kulüp merkezi, Erenköy’deki Mert Kule Apartmanı’ndaki 3 daire, Kalamış Tesisleri, 

Florya Metin Oktay Tesisleri, Mecidiyeköy arsası, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 

Arena ve Kuruçeşme Galatasaray Adası. Kuruçeşme Galatasaray Adası, arkadaşlar, üstüne 

basa basa söylüyorum, Galatasaray’ın tapulu malıdır. Kimse de bu tapulu malı Galatasaray’ın 

elinden alamaz. Ama deniz üstündeki bu Galatasaray Adası tapusu, taa eski Türkçe yazılarla 

yazılmış olarak Beşiktaş tapu sicilinde mevcuttur. Ve orada Galatasaray Adası’nın alanı 12 bin 

zirra diye belirtilmektedir. Bir zirranın 0.450 metrekare olduğunu düşünürsek, Galatasaray 

Adası’nın metrekare cinsinden alanı 6.600 metrekare civarındadır. Bizim de bugünkü 

Galatasaray Adası, her iki tarafta mevcut iki havuzu ile birlikte ve ortadaki 2.520 metrekarelik 

etrafı Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatı sırasında padişahın lütfettiği artık taşlardan yapılmış, 

kalıcı tesistir ve biz gayet rahatlıkla, istiridye ziraati yapmak için bu orta çekirdeğin sağında ve 

solundaki arazileri değerlendirdik. Suyun derinliği yalnızca 2 metre. Fakat buradan sonra 

birdenbire 19-20 metreye çıkıyor. Biz Galatasaray olarak, şimdiye kadar, benim bulunduğum 

eski yönetimlerde de, bu alanın, tapuda belirtildiği gibi, 6600 metrekarelik bir rakam 

olduğunu ve dolayısıyla, bizim yapmış olduğumuz bu tesislerin hiç kimse tarafından 

yıkılmaması gerektiğini tezini savunduk ve bunu hâlâ da savunmaya devam ediyoruz. Ancak, 

tabii Boğaz’ın üzerinde Montrö Anlaşması’na göre, Galatasaray Adası’nın da özel bir statüsü 

var. Bu statüye göre, Galatasaray Adası’nın imar durumu pek fazla inşaata müsait 

görülmüyor. Ama Galatasaray Adası bugün Boğaz’ın içinde inci kadar parlak ve kıymetli bir 

konumdadır ve Galatasaray bu Ada’yı mümkün olduğu kadar en rantabl şekilde kullanmak 

durumundadır. Galatasaray Adası’yla ilgili olarak son gelişme şudur.  

Efendim, kulübümüzle MelsTurizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Şirketi ile 18 Mayıs 2006 

tarihinde düzenlenen ve sonra da 2 yıl opsiyonlu olarak Kasım 2008 tarihine kadar uzatılıp, o 

tarihte sona eren sözleşme 22 Nisan 2009 tarihinde yeniden 30 Kasım 2015 tarihine kadar 
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uzatılmıştır. Ancak 2010 yılı Genel Kurulunda, Sayın Hayrettin Kozak, Galatasaray’ın 

mülkünün en güçlü koruyucularından biri olarak, -ki bundan gurur duyuyoruz-bu konuda bir 

mücadele başlatmıştır. Bu başlatılan mücadele sonunda, Galatasaray Kulübü bir dava açmak 

suretiyle şu andaki müstecirimizin Ada’yı terk etmesini talep etmiştir. Ve bu dava 18 Eylül 

2013 tarihinde Galatasaray lehine sonuçlanmıştır. Galatasaray’ın lehinde sonuçlandı, ama 

bunun bir de temyiz safahatı vardır. Bugünden hemen şöyle olacak, böyle olacak demek 

mümkün değildir.  

Yalnız, ben, Sayın Ali Uras döneminde de Galatasaray’ın tesislerden sorumlu Yönetim Kurulu 

üyesi olarak, naçizane küçük havuzun inşaatını takip etmiştim. Süleyman Öztürk kulübün 

müdürüydü.O bizim dalgıçlığımızı yapıyordu aynı zamanda ve büyük korkularla, büyük 

endişelerle oraya ikinci havuzu yapmıştık. Bu tesislerin herhangi bir şekilde yıkılma riski 

veyahut da herhangi bir müdahaleye maruz kalma riski olduğu için de, son derece hassas, 

kamu ile paylaşılan konuları çok fazla dillendirmeden bugüne kadar öyle veya böyle geldik. 

Ama bu konularla ilgili her şeyi, eteklerimizde mevcut ne kadar taş varsa ortaya dökersek, o 

zaman bu işin karar mercii konumundaki insanları ister istemez tahrik etmiş oluruz. Burada 

sakin durup akıllı davranmak Galatasaray’ın menfaatinedir. Galatasaray Adası’yla ilgili son 

durum budur efendim.  

Galatasaraylıların mülkünden filan bahsetmişken, bir hususu daha arz etmek istiyorum. Yeni 

bir konudur. Bizim Mecidiyeköy’de, Ali Sami Yen Stadı’nın yanında 2.200 metrekarelik bir 

arsamız var. Gelişen olaylar bu arsanın değerini çok yukarıya çekmiştir. Hemen yanımızda 

bize komşu parselde Torunlar şirketi, hemen onun bitişiğinde de yine bir yabancı şirket çok 

büyük yatırımlar yapmak suretiyle bölgeye yeni kazançlar temin edecek tesisler kazandırmak 

durumundadır. Galatasaray Kulübü de bu hamle içerisinde geç kalmamak için bu arazi 

üzerinde projesini yapmış, Şişli Belediyesi’ne onaylatmış, harçlarını yatırmış ve bundan 

yaklaşık 15 gün önce, daha evvel anlaşmasını imzalamış olduğu çok ciddi bir inşaat firması 

ile,-ki şimdi adını da söylüyorum- Zemintaş İnşaat Şirketi ve yapılan sözleşme de 2 milyon 985 

bin TL + KDV.Otopark konusu son derece önemli olduğu için, her santimini değerlendirmek 

zorunda olduğumuz bu arazide, 28 metre derine inmek suretiyle gerekli hafriyatı yapmamız 

icap etmektedir. Bu anlaşma, bu bedel karşılığında, adıgeçen firma ile yapılmıştır. Tabii 28 

metre derine inebilmek için de, mini kazık tabir edilen kazık sistemleriyle ve de ankraj 

sistemleriyle, çevre binalara ve tesislere zarar vermeden bu işi Allah’ın izniyle sene sonuna 

kadar kazasız belasız bitirmek arzusundayız. Buradan çıkacak hafriyat miktarı da 6 bin 

kamyon civarındadır ve bu hafriyatlar da ancak geceleyin taşınmak suretiyle döküm yerlerine 

götürülecektir. Bu bilgiyi de bu vesileyle arz etmeyi yararlı gördüm.  

Şimdi, arkadaşlarımızın söylediği diğer konulara da cevap vereceğim. Yalnız notlarım, yalnızca 

konuşan arkadaşların notları 10 sayfa tuttu. Onların arasından bazı şeyleri bulmak için biraz 

zamana ihtiyacım var. Kusura bakmayın. Evet, ben de önem sırası veyahut da aktüalite 

açısından sıraya göre değil, çarpıcı olan hususlara cevap vermek istiyorum.  

Efendim, malî konularla ilgili olarak, arkadaşlar çok kesin ve biraz da sert sayılacak 

eleştirilerde bulundular. Yalnız bir evvelki Divan toplantısında, burada, Sayın Başkanımız 

bizzat kendi ağzıyla ve ekran üzerinde de yazılı olarak dokümanları vermek suretiyle,Malî 
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Kongremizde bizim bütçe rakamlarımızın ne şekilde gerçekleşebileceği konusunda çok açık ve 

net beyanlarda bulundu. Şimdi Malî Kongremize belirli bir süre var. Biraz sabırlı olmak lazım. 

Eğer bir eleştiriyi yerine masruf bir şekilde yapmak istiyorsak, o gün geldiğinde o söylenen 

laflar yerine gelmemişse, o zaman bunu söylemek daha doğru olur. Şimdi muhtemel 

gelişmeleri tahmin etmek suretiyle, biraz da Galatasaraylıları endişeye sevk edecek şekilde 

eleştirileri yapmanın zamanı değildir kanaatindeyim efendim.  

Galatasaray’da geçtiğimiz Haziran ayının 22’sinde bir seçim yapılmıştır. Bu yapılan seçim, 

Galatasaray Kulübü Başkanının Mayıs ayında istifa etmesi sonucunda ortaya çıkan tablo 

üzerine gerekmiştir. Biliyorsunuz, her vesileyle söylüyoruz, Galatasaray’ın kendine has 

ananeleri vardır. Galatasaray’ın kendine has benimsenmiş prensipleri, yazılmamış olsa da 

kuralları ve kaideleri vardır. Bizim tüzüğümüzde de Galatasaray Kulübü Başkanına özel bir 

konum ayrılmıştır. O da şudur. Galatasaray Kulübü Başkanı istifa ettiği anda bütün kurullar 

düşer.Yönetim de düşer, Sicil de düşer, Denetim de düşer, Disiplin de düşer. Dolayısıyla, 

Galatasaray Kulübü Başkanının istifa etmeyi düşünecek kadar ne gibi sıkıntıları olduğunu hiç 

araştırmadan, yalnızca yapılan operasyonun eleştirileri üzerine senaryolar üretmek bence 

haksızlık olur. Her akşam Yönetim Kurulu üyelerinin birisi bir televizyonda, bir başkası öbür 

televizyonda, Galatasaray Kulübü’nün sanki tek yetkilisi imişler gibi, her türlü sorumluluğu ve 

yetkiyi içeren beyanatlar vermesi bana bir atasözünü hatırlatıyor, kusura bakmayın. Ya bu 

deveyi güdeceksin, yada bu diyardan gideceksin. Dolayısıyla, bu konudaki atılan adımları bu 

mecburiyetler ışığında değerlendirmek lazım.  

Şimdi, bu yapılan operasyonu Yönetim Kurulu yaparken, sabahleyin kalkıp aklına geldiği 

şekilde hareket etmemiştir. Bu konuda hukukçu Profesör Celal Erkut’tan, Profesör Turgut 

Öz’den, 92. maddenin uygulanması ile ilgili olarak yorumlarının ne olduğunu sormuştur. Bu 

da yetmemiş, Sayın Divan Başkanımız belki Yönetim Kurulunun seçtiği uzman kişiler biraz 

sempatileri doğrultusunda bir karar vermiş olabilirler düşüncesiyle, Galatasaray Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’ne resmen müracaat etmiş ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanı Prof. Necmi Yüzbaşıoğlu, Doç. Serap Amasya ve Doç. Murat Develioğlu’nun 

imzalarıyla, yapılan bu işlemin hiçbir şekilde tüzüğe aykırı olmadığına ilişkin raporlarını, 

kanaatlerini belirtmişlerdir. Bu raporlar mevcuttur. Divan Başkanı arzu eden herkese bu 

raporlarla ilgili talimat verip, sizlere sonuç hakkında aydınlatıcı bilgiler sunabilir efendim. 

Dolayısıyla, bu yetkiler çerçevesinde, Galatasaray yine tüzükte yazılı olduğu gibi, 30 gün 

içinde seçime gitmek zorundadır. Bu baskın seçim tabiri bizim sözleşmemizdeki 30 günü 

kaale almadan, sanki alelacele getirilmiş bir konuymuş gibi prezante ediliyor. Orada da bir 

eksiklik olduğu kanaatindeyim efendim.  

Şimdi bu 30 günlük süre dolmadan, Galatasaray Başkanı yeni bir Yönetim Kurulu kurmak 

üzere hareket ettiğinde, yine eski yönetimde bulunan arkadaşlarımız da aynı şekilde bu 

seçime bir kadrolaşma çerçevesi içinde katılma imkânına sahiptiler. Ama hiçbiri bu konuda 

en ufak bir girişimde bulunmadı. Galatasaray Genel Kurulunun karşısına tatmin edici bir 

şekilde çıkmak için çok önemli kozlara sahip olmanız lazım. Dolayısıyla, bu konudaki baskın 

seçim tabirini de ben biraz dozu yüksek ifade olarak kabul etmek istiyorum efendim.  
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Şimdi yine notlarımda birkaç tane şey var efendim. Mancini eleştiriliyor, fakat backround’unu 

şurada internetten buldum. 4 sayfa.Burada Mancini İtalya’da çok parlak bir futbolcu kariyeri 

içerisinde başarılı futbol oynamış, oynadığı takımın şampiyonluğunda büyük paylar kazanmış 

ve ondan sonra da İtalya’da, 3 tane İtalya’nın en meşhur takımlarıile, -ki isimleri burada-

onlarla beraber şampiyonluk yaşamış. Sonra mizacı itibarıyla, onun da kendine göre egosu 

yüksek, Sayın Fatih Terim’in de egosu yüksek.Onları idare etmek de mesele. Çok ölçülü 

konuşacaksınız, çok sabırlı olacaksınız. Şimdi Mancini de bir süre ara vermiş, fakat bu sefer 

gitmiş, İngiltere’de Manchester City’nin başına geçmiş ve yeni bir kadro, yeni bir oluşumla, 

44 sene şampiyonluk yüzü görmemiş olan Manchester City’yi 2011-12 yılında Premier League 

şampiyonu yapmış. İngiltere gibi, futbolun çok iddialı ve güzel oynandığı bir ülkede, 20 

takımdan oluşan ligin içinden bir şampiyonluk çıkarmak her babayiğidin harcı değil. Yiğidi vur, 

hakkını teslim et derler.Bir bakalım, görelim, nasıl peşrev yapıyor. Hemen çok erkenden bir 

karar sahibi olmak haksızlık olur diye düşünüyorum efendim.  

Efendim, saat ilerliyor. Sayın konuşmacıların tek tek ileri sürdükleri birçok iddialar daha var. 

Fakat bu iddiaları, sizleri de daha fazla sıkmak istemediğim için, biraz şey geçmek istiyorum. 

Ama kısaca yine bazı noktalara temas edeceğim. Her sorunun cevabını vermek hakikaten 

mümkün değil. Beni bağışlamanızı rica ediyorum.  

Efendim, içinde bulunduğum Yönetim Kurulu, konuları enine boyuna tartışıyor. Çok aykırı 

fikirler gündeme geliyor. Sert tartışmalar da oluyor. Fakat sonunda varılan nokta itibarıyla 

ekseriyet ve hâkim görüş hangi istikamette ise o istikamette herkes müttefiken karar vermek 

durumunda olduklarını açıklamak durumunda oluyorlar. Bunun sebebi de Yönetim Kurulu 

içinde her kafadan ayrı bir ses çıkıyor imajını yaratmamak içindir. Yoksa, bir Fatih Terim’in 

sözleşmesinin tartışıldığı Yönetim Kurulu toplantısı 4 saat sürmüştür arkadaşlar. Çok kolay 

olmamıştır. Fakat Sayın Hocamızın da Milli Takım’la ilgili daha evvelden oluşan ve oluşturulan 

bazı arzuları ve hedefleri olmalı ki, bu anlaşma bu şekilde sonuçlanmıştır. Önümüzde 11 

Ekimde ve 15 Ekimde, Türkiye’nin iki tane önemli milli maçı vardır. Bu milli maçlarda sevgili 

hocamıza yürekten ve içtenlikle başarılar diliyoruz. Galatasaray’a çok büyük hizmetleri 

olmuştur, Galatasaray’ı onurlandırmıştır. Her zaman da yine onurlandırmaya devam 

edecektir. Bugün biz varız, yarın Fatih Terim tekrar gelebilir. Buna kimsenin itirazı olamaz.  

Saygılar sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Arkadaşlar,  

Niye on dakika sınırını koymaya uğraştığımı görüyorsunuz. Şu anda tabii ki Yönetim Kurulu 11 

kişiye cevap veriyorsa süresini kesmem.Ama bu saatten sonra da kimseye söz vermiyorum, 

kusura bakmayınız. Efendim, bir dakika müsaade edin, başka bir şey yok. Bilahare, 

önümüzdeki toplantıda söz alırsınız. Efendim...  

Hayrettin Kozak 

Bu olmuyor. Bu olmuyor. Bu Divan toplantılarını süreyle sınırlamanız doğru olmuyor. Bunun 

Galatasaray’a hiçbir faydası yok. Mutabık olmamız lazım, sabaha kadar oturmuyoruz… 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Yani 3 saat 10 dakika.Efendim, 3 saat 10 dakika da herhâlde  yeterli bir şeydir.  

Hayrettin Kozak 

Galatasaray’ın hayati konuları konuşulacak. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

E, konuşuldu. Yeter derecede konuşuldu. Efendim, 3 dakikanızı buyurun kullanın. 3 

dakikadan sonra keseceğim yalnız. Tamam. 

Hayrettin Kozak 

Yönetim Kuruluna... Bir dakika ağabey, 3 dakikayı başlatmayın lütfen.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet, taksimetreyi açtınız, buyurun. 

Hayrettin Kozak 

Yönetim Kuruluna şunu söylüyorum, sevgili çok saydığım ağabeyime. Fatih Terim’in 3 yıllık 

sözleşmesinin toplamı 7.6 milyondur. Mancini’nin 3 yıllık sözleşmesinin toplamı 12.5 milyon 

eurodur, Sevgili Özkan ağabeyimiz. Birinci yılları aldığınız zaman, görürsünüz ki, çok büyük 

fark çıkar. İki,size 3 tane soru sordum, Galatasaray’ı çok ilgilendiren 3 soru. Bir, dedim ki, 

nakit akış, yıl sonuna kadar, sonuçlarını bize verin. Muhasip üye yanınızda oturuyor. İki, 

sermaye artışı olmazsa b planınız nedir dedim. Bunlar Galatasaray’ı çok ilgilendiren 

sorulardır. Üç, Ocak transfer bütçesi nedir dedim. Bir iki şey daha var, söylemiyorum. Siz 

bunların hiç yanından dahi geçmediniz. Fatih Terim - Mancini karşılaştırması yapmaya 

teşebbüs ettiniz. Bir de çok önemli bir şey söylediniz. “Ünal Başkan izin vermedi Milli Takım 

için, Fatih Terim bunun için münakaşa etti kendisiyle.”dediniz.Bunu Avrupa dönüşüne, 

kampta şimdi, bizzat kendisi.Çok özür dilerim, bir de siz bu kararın alındığı gün Fatih Hocayla 

görüştünüz, ben de sizinle konuştum. Bunları hep kendisiyle umarım mutabakatını 

almışsınızdır. Bu kadar, teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Buyurun efendim, söz sizin.  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Özkan Olcay 

Efendim, Sayın Fatih Terim’le Galatasaray Kulübü’nün ilişkisinin kesildiği gün Florya’ya giden 

kişi bendim. Fatih Terim yanına Hasan Şaş’ı, Ümit Davala’yı, efendim,futbol akademisinin 

başındaki MüfitErkasap’ı aldı. 5 kişiydik. Orada Sayın Terim’in gayet sakin ve soğukkanlı bir 

şekilde bana söylediği sözler onun Galatasaraylılığının ne kadar içten olduğunu bir kere daha 

ortaya koydu. Dedi ki, “Ben önemli değilim. Fakat bu arkadaşlarımın, gelen idare yahut teknik 

direktörle anlaşamadığı takdirde, bunların haklarının yenmemesini sizden rica ediyorum.” 

dedi. Ben de bu benim onur sözümdür dedim ve her birinin ödemelerini en ufak bir ihtilafa 

sebep olmaksızın ve hiç gecikmeksizin gerçekleştirdik. Fatih Terim o toplantıdan sonra 

arkadaşlarına dedi ki, “Siz antrenman sahasına eşofmanlarınızla çıkacaksınız,ta ki size 
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çıkmayın denilene kadar. Ama ben bundan sonra artık yeşil çimlerin üstüne çıkmayacağım, 

bu Florya’daki son görüşmemizdir.” dedi. Ve bu şekilde bu olay sonuçlandı.  

Şimdi, 3 tane soru sordum, dedi Hayrettin Kozak Bey.Malî konulardan sorumlu Yönetim 

Kurulu üyemiz Mete Bey buradalar. Şimdi o konulara işin asıl sahibi olarak o cevap verecek 

efendim. Müsaadenizle.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Mete Bey, buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mete İkiz 

11804 Mete İkiz.  

Değerli Galatasaraylılar, Saygıdeğer Kulüp Divanı Başkanlığı,  

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlarım. Öncelikle, tüm konuşmacılara değerli katkı 

ve yorumlarından dolayı teşekkür ederim. Bu sorulan sorular, inanın, bizi her zaman olumlu 

anlamda motive ediyor ve farklı bakış açıları getiriyor. Bu açıdan çok değerli. Benim görev 

tanımım gereği, muhasip üye olarak baktığım konular finansman ve bütçe konuları. 

Dolayısıyla, bu konuda çıkan değerli sorulara cevap vereceğim. Fakat öncelikle şunu kısaca 

hatırlatmak istiyorum. Uzun yıllardır bu kürsüde bana tahmin ediyorum aşinasınız. Kulüp 

Divanı Başkanının kurduğu 12 tane komitede yer almışım,hepsinin de genel sekreterliğini 

yapmışım. Her zaman da şunu yapmaya çalışmışım. Olabildiğince şeffaf olmuşum. 

Dolayısıyla, bugün sorulan soruların büyük bir kısmının cevabının aslında geçen haftaki Divan 

toplantımızda verildiğini göreceksiniz.  

Bunu neden söyledim? Sizden özel bir ricam var. Geçtiğimiz haftaki Divan Kurulu 

tutanaklarını lütfen alın. Orada, kulübümüzün ve öncelikle halka açık iştirakimiz olan Sportif 

A.Ş.’nin ne kadar detaylı bir şekilde anlatıldığını, sorunların neler olduğunu, ne şekilde tespit 

edildiğini, bunların analizlerinin yapıldığını, bununla birlikte, bu yeni yönetimin (ki, 

unutmayalım lütfen, bu tablolar Haziran sonu itibariyleydi. Bu yönetim 22 Haziranda 

seçilmiştir. En azından, ben bu yönetimde yeniyim, onu da ifade etmek isterim.)stratejileri ile 

birlikte anlattık. Lütfen alın bu tutanakları, bir kere daha okuyun. Bu yüzden, bunları 

söylemek istedim. Her zaman, her ortamda şeffaf olmaya çalışıyoruz. Hatalarımız varsa lütfen 

affedin, ama inanın, her zaman şeffaf olmak istiyoruz. Ve bu konuda da hareket ediyoruz.  

Sorularımıza gelince, Sayın Hayri Kozak banka kredilerinden bahsetti. Evet, 271.Şundan 

bahsedeyim, çünkü bir üyemiz daha bahsetti. Doğru rakamdır, 271.8 milyon TL’dir.Yine 

hatırlayacaksınız, burada bir özeleştiride bulunduk, Yönetim Kurulu olarak. Çuvaldızı bir 

anlamda kendimize batırdık, batırmalıyız da.Ne dedik? Galatasaray böyle bir yüksek malî 

yükümlülüğü bu şekilde taşıyamaz dedik. Galatasaray yönetim kurulları bu şekilde bu banka 

borçlarıyla ileriye doğru gidemezler dedik. Kendimize bunu söyledik. Sebebi de basittir. % 

66’sı 1 yıl vadenin altındadır dedik. Ortalama % 8.5 faiz ödüyoruz dedik. Bu inanılır gibi değil 

dedik.Aynı şekilde tutanaklarda vardır. Net kur farkı giderinden bahsettik. 18.5 milyon TL 

zarar yazdık dedik. Ve en sonunda ne söyledik? Hiçbir şekilde, Galatasaray Kulübü bu kadar 

yüksek bir teminat ve benzeri kredi oranını kabul edemez, 4.4 dedik. Ve onun üzerine neyi 

ekledik? Seçildiğimiz günden itibaren, ertesi gün başladık, çalışmamız sonuna doğru geliyor, 
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konsolide bazda banka kredilerine refinansman projesini yapacağız dedik. Bunu da sizle yine 

burada inşallah beraber paylaşacağız dedik.Bunları hep söyledik. Dolayısıyla, bunları biz 

görüyoruz, görmüyor değiliz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Görmekle de kalmıyoruz, harekete geçiyoruz. Yani yaptığımız net çalışmalar vardır ve bu 

konuda yakında inşallah güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. Son 3 ay nakit akışı toplamı, 

yine Sayın Hayri Kozak sordu. Doğal olarak, bunlara hâkimiz. Sadece son 3 ay değil, 

önümüzdeki 5 senelik nakit akışını da yapmış durumdayız. Üstelik de birkaç senaryohâlinde 

yapmış durumdayız. Takdir edersiniz, bankalar önüne otururken, doğal olarak, iyi senaryo, 

kötü senaryo, baz senaryo, birçok farklı senaryoyu konuşmak durumundayız. Eğer biz bunları 

bilmiyorsak, Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri olarak, zaten onların karşılarına 

oturamayız. Bizi ciddiye almazlar. Dolayısıyla, tabii ki bunları biliyoruz. Ama şunu da ifade 

etmek isterim ki, konsolide bazda bunları söylediğimiz zaman, halka açık olan iştirakimiz 

Sportif A.Ş.’nin rakamlarını da açığa çıkarmış oluruz. Dolayısıyla, bu aşamada bunları 

maalesef sizinle paylaşamıyoruz,istesek dahi,çünkü halka açık bir iştiraktir. Estağfurullah, 

bizim görevimiz size cevap vermek. 

Sermaye artışı dediniz, yine Sayın Hayri Kozak sordu, b planı. Şunu ifade edeyim. SPK’nın 

almış olduğu, çıkarmış olduğu bir yeni ilke kararı var. Bu yeni ilke kararı uyarınca, biz bu 

çalışmalarımızı yapmaktayız. SPK ile görüşmelerimiz bu ilke kararı neticesinde devam 

etmektedir. Proses de yakında farklı bir mecraya doğru, sonuna doğru ilerleyecektir. Yine 

sizleri doğal olarak, görevimiz olarak bilgilendireceğiz.  

Son sorunuz, yine doğru bir tespit olduğunu söyleyeyim. Yönetim Kurulu dediniz, Sportif 

A.Ş.’nin 7’sinden 2’si Galatasaray Spor Kulübü’nü temsilen oradadır dediniz.Doğru sayı. Sayın 

Başkanımız ve Sayın Adnan Nas, Galatasaray Yönetim Kurulunu temsilen Sportif A.Ş.’dedir, 

bunu da teyit etmiş oldum. Ocak ayı hakkında planlanan bir şey var mı Sportif A.Ş.’de? Şu 

anda benim bilgim dahilinde olan hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim.  

Sayın Ahmet Özdoğan, geçtiğimiz Divan Kurulu toplantısında yaptığımız sunumdan bahsetti. 

Özellikle bütçe tarafından ve gerçekleşen tarafından bahsetti. Evet, bunu 

yaptık.Hatırlayacaksınız, detaylı olarak anlattık. Nedenleriyle anlattık. Fakat dikkatinizi 

çekmek istediğim bir husus var. Bu, kulüp merkezi ve futbol dışı şubelerimizle ilgilidir. 

Dolayısıyla, Sportif A.Ş.’de şu anda yapılan kararlar veya bunun sonuçları, doğal olarak, geçen 

ay sizlere sunmuş olduğumuz, gerçekleşen bütçe rakamlarıyla uyumlu değildir. Neden? 

Çünkü Sportif A.Ş.’nin rakamları burada yoktur. Sadece amatör şubeler olarak 

adlandırdığımız futbol dışı branşlarımız ve kulüp merkezini içermektedir. Öteki tarafta, açık 

söylemek gerekirse, SPK’nın mevzuatı gereği, bu konsolidasyonu yapmak kolay bir çalışma 

değil. Neden? 

Değerli Galatasaraylılar, 

Sportif A.Ş.’nin malî yılı 31 Mayısta bitiyor. Kulübümüzün malî yılı, hepiniz biliyorsunuz, 31 

Aralıkta bitiyor. Dolayısıyla, bu dönem uyuşmazlığından dolayı bu konsolidasyonu yapmak 

çok kolay değildir. Bunu da bilgilerinize sunmayı arzu ediyorum. Sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum. 



39 
 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Evet, Sayın Mete İkiz’e biz de teşekkür ediyoruz,açıklamaları için.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Toplantıya başlayalı 3 saat 20 dakika oldu. Sabırla takip eden değerli üyelerimize saygılar 

sunuyorum. 4. maddeyi bir dakikada geçebilirim. Yapılan ankete 1.705 üyemize karşılık 239 

üye zahmet edip katılmış. Katılım % 14. 22 Ağustosta göndermişiz, 1 Ekime kadar uzatmışım. 

40 gün süre vermişim. Karbon kopyası gibi, geçen sene yaptığımız anketin aynısı. Onun 

için,lütfen koridorda sık sık bana bazı arkadaşlarımız, efendim tekrar anket yapıyor musunuz 

diye sormasın. Tekrar anket yapmıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde, yine her ayın 2.çarşambası, 

Galatasaray Lisesi’nde 13.30’da toplanıyoruz.  

Efendim, dilekler faslını da herhâlde  müsaade ederseniz bu yorgunluktan sonra es geçelim. 

Teşekkür ediyorum efendim. Hepinize iyi bayramlar dilerim. 
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Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı      Başkan Yardımcısı 

 

 

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

 Sekreter          Sekreter 

 


