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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 09 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar, 

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

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

cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 

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

arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde vefat eden Divan Kurulu eski başkanlarından 1829 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Şahap Kocatopçu, kulübümüz başkanlarından 3098 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Prof. Dr. Ali Uras, 2594 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Nasuhi Mısırlı, 2800 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Özcan Yuvalı, 4789 sicil numaralı 

kulüp üyemiz Zeki Aktuna, 9341 sicil numaralı kulüp üyemiz Okan Gezer ve aramızdan 

ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum.  

(Saygı duruşu yapıldı.)  

Teşekkür ederim. Buyurunuz. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız.  

Bir iki dakika müsaadenizi rica edeceğim. Sayın Selahattin Beyazıt’ın bir konuşması olacak. 

Ancak kendisi yolda olduğunu ifade etti. Herhâlde en kısa zamanda aramıza katılacak. Ufak 

gecikme için sizden özür diliyorum. Bu ay içinde maalesef iki eski kıdemli yöneticimizi, eski 

Divan Başkanımız Şahap Kocatopçu’yu ve eski Başkanımız Prof. Ali Uras’ı kaybettik. Bu 

nedenle, bugünkü gündemimize bir özel gündem maddesi eklememiz gerekli olmuştur.  

Değerli eski Başkanımız Prof. Ali Uras’ı tekrar hatırlamak, kıymetli hizmetleri için 

şükranlarımızı sunmak amacıyla bir gündem maddesi ilavesini oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu gündem maddesinde evvela eski Başkanımız Prof. Ali Uras’la ilgili bir kısa dokümanter film 

sunulacaktır. Evet efendim, filmi başlatabilirsiniz. (Dokümanter film seyredildi.)  
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Kıymetli Galatasaraylılar,  

Şimdi değerli eski Başkanımızı tekrar hatırlatmak, onu anlatmak üzere kulübümüzün en 

kıdemli Başkanı Selahattin Beyazıt’ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, buyurun 

efendim. Efendim, yaş kıdemi ile kulüp kıdemini karıştırmayalım.  

Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Selahattin Beyazıt 

Divan Kurulumuzun Çok Sevgili Üyeleri,  

Hepinizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Divan Heyetini de böyle güzel bir projeksiyonu 

hazırlamasından dolayı canıgönülden kutluyorum. Ali ağabeyi çok iyi tarif etmiş, az bile 

söylemiş. Nur içinde yatsın. Müsaade ederseniz, günün önemini nazarıitibara alarak irticalen 

konuşma riskini almak istemiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar, Sevgili Arkadaşlarım, Çok Sevgili Büyüklerim,  

Ahlı, vahlı, yani böylesine anma toplantılarında mutat olan bir konuşma yapmaya niyetim 

yok. Bildiklerimizi tekrarlamaya hiç niyetim yok. Biliyorum, biliyorsunuz, Ali Uras eşi benzeri 

az bulunan bir arkadaşımız, bir ağabeyimizdi. Tıp mesleğinde, cerrahlıkta onu hocaların 

hocası yapan değerini, bilgisini, hünerini, ellerini bilmeyen var mı? Galatasaray başkanlığında 

çok önemli dönemlerde ve dönemeçlerde onun imzası var. Mesela Florya’da, mesela Derwall 

gibi bir futbol bilgesinin Galatasaray’a çağ atlatmasında Ali Uras’ın zekası, yaratıcılığı, sabrı, 

inadı ve Galatasaraylılığı yatıyor. Bunları biliyorum, biliyorsunuz. Basketbolcu Ali Uras, 

unutulmaz yenilmez armadanın kaptanı Ali Uras, onun söylememezlik edilmemesi lazım 

gelen üstün bir vasfıdır.  

Değerli Arkadaşlarım, Sevgili Ağabeylerim,  

Ali Uras’ın son 10 günde sık sık yanında oldum. Saatler boyu, hastanede yatağının baş ucunda 

oturdum. O kendinden geçmiş yatıyordu. Orada olduğumun farkında bile değildi, olamazdı. O 

saatlerde kendimle, kendimizle, biz Galatasaraylılarla hesaplaştım. Acaba büyüklerimize, 

Galatasaray’a hizmet etmiş, kendini Galatasaray hizmetkârı kılmış büyüklerimize, 

ağabeylerimize, kardeşlerimize karşı yeterince dikkatli olabiliyor muyuz? Değerbilir, yeterince 

zor gün dostu olabiliyor muyuz? Bilmiyorum ama bu konuda çok sık sınıfta kaldığımızı, en 

azından kırık not aldığımızı düşünüyorum. Ali Uras’ı andığımız bu toplantımızda, bu eksiğimizi 

de huzurunuza getirmek isterim. Tesislerimizin bir salonuna, bir odasına, bir köşesine 

Galatasaraylı ağabeylerimizin, kardeşlerimizin, dostlarımızın isimlerini vererek onları 

hafızalarımızda ebedileştirmeyi ve buna Ali Uras’la başlamayı teklif ediyorum. Bence, Ali Uras 
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ağabeyimi toprağa değil, kalbimize gömdük diyebilmek için sembolik bir adımı atmamızda 

büyük fayda var. Teklif benden, takdir sizlerden. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Değerli Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuşması için. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi bugünkü toplantımızın gündemine dönüyoruz. Bugünkü gündemi okutuyorum 

efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Tüzük değişikliği çalışmaları konusunda bilgilendirme, 

4. Güncel olaylarla ilgili genel görüşme.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemimize geçmeden önce arz etmek istediğim 3 kısa konu var. Sırasıyla sunuyorum.  

Divan Kurulu çalışmalarıyla ilgili anket neticeleri tespit edilmiştir. Haziran ayı davet mektubu 

ekinde bilginize sunulacak ve görüşmeye açılacaktır.  

İkinci konu, Divan Kurulu üyelerine stadyumda bilet tahsisiyle ilgilidir. Sayın Kulüp Başkanı ile 

görüştüm. Önümüzdeki sezondan itibaren, Divan üyeleri için yıllık kombine bilet uygulaması 

başlatılacaktır. Miktar ve yıllık indirimli fiyat tespiti için, kombine kart talep eden üyelerimizin 

Divan sekreterliğine müracaat etmesini rica ederim. Talep miktarına göre, yer ve fiyat tespiti 

yapılacaktır.  

Son olarak, 11 Nisan 2012 tarihindeki Divan Kurulu seçimine katılan tüm üyelere, tebrik 

mesajı gönderen değerli dostlarıma şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi 

sunarım. Divan Kurulu, kulübümüzün yegâne bağımsız, tarafsız ve özerk kurulu olarak 

Galatasaray’ın tüm konularının özgürce görüşüldüğü, tartışıldığı kurul olarak aynı ciddiyet 

içinde çalışmalarını sürdürecektir. Hepimiz 107 yıllık saygın bir kurumun kıdemli üyesi olma 
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şerefinin, değerinin ve sorumluluğunun idraki içindeyiz ve önümüzdeki 3 yıl içinde, aynı 

özenle görevimizi sürdürmeye kararlıyız. Bilvesile arz ederim efendim.  

Şimdi efendim, bugünkü toplantımızın gündemine geçiyorum. Gündemimizin birinci 

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

Değerli Galatasaraylılar,  

Mart ayı toplantıları Divan Kurulunun en önemli toplantıları, zira yıllık raporun 

yayınlanmasından sonra yapılan bu toplantıda, bir yılın geçmiş bütün olayları, hesabı, kitabı, 

idarî konuları tekrar ele alınır ve görüşülür. Bu itibarla, o rapora dikkat ederseniz, 50 sayfalık 

bir rapordur ve detaylı bir çalışmanın neticesidir. Bahsedilen tutanakları düzenlendiği şekliyle 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir efendim, teşekkür 

ederim.  

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bir adet üye talebi 

vardır, onu okutacağım. Buyurun efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

 

Sayın Divan Üyeleri, İdare Heyeti ve Başkan,  

Sizlerle 3 düşünce ve dileğimi paylaşmak istiyorum.  

1. Bundan evvelki Divan toplantımızda yapmış olduğumuz başkan seçiminde iki adayı da 

candan tebrik ediyorum. Tam bize yakışır bir seçim oldu. Türker Arslan Beyi göstermiş olduğu 

olgunluktan dolayı tebrik ediyorum. Demek ki, 2 aday arkadaşımız aynı derecede bizler 

tarafından beğeniliyor. Yeni Divan Heyetimize iyi çalışmalar diliyorum ve camiaya çok faydalı 

olacaklarına inanıyorum.  

2. Biz camia olarak tahminen 15-20 milyonluk bir topluluğuz. Avrupa’daki birçok devletten 

daha büyüğüz. Düşünebiliyor musunuz, bu topluluğun bir lokali ve ufak çapta spor yapacağı 

bir tesisi yok. Bugünkü İdare Heyeti ve Başkanı, bu tesis yapılacak diye sizlere oy verdik. Bu 

istek size oy verme nedenlerinden biriydi. Sayın Başkan da bir yemek esnasında en kısa 

zamanda halledeceğini ifade etti. Sayın İdare Heyeti ve Başkan, sizi bıktırıncaya kadar bu 

isteğimi dile getireceğim. Ben bıkmayacağım. Üyelerimiz bu isteğe tahakkuk ettiği zaman 

Galatasaray’da çok olumlu olaylar yaşanacaktır.  

Bir arkadaşımız Maslak’taki Tenis ve Dağcılık Kulübü’nün yerini önerdi. Çok olumlu bir öneri. 

Bu yer hakkında İdare Heyeti ne yaptı? Bir teşebbüste bulunuldu mu? Bulunulmuşsa ne 
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durumda? 50 metre olimpik havuzu bulunan Burhan Felek havuzunun sözleşmesini uzatma 

ne durumda? Elimizden alınırsa çok yazık olur, yüzme ve su topu Galatasaray’da biter. 

Saygılarımla. 

3005 Kerim Uzuner 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Kerim Uzuner’in yazısını okuttum. İki tane önemli suali var Sayın Uzuner’in. 

Bir tanesi, mevcut Burhan Felek Tesisleri içindeki Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu’nun 

kontratının uzatılması hususu. Bu kontratın bitişi yaklaşmıştır. O tesisin yapılması için 

Galatasaraylılar ciddi gayret göstermişlerdir. Bunu Yönetim Kurulumuzun dikkatle takip 

etmesi icap ediyor. İkinci husus da, tabii bahsettiği Maslak’taki Tenis Kulübü ile ilgili. Devletle 

olan temasları hangi seviyeye getirdiklerini bilemiyorum. Yönetim Kurulu belki bize iletir. 

Efendim, şimdi gündemimizin 3. maddesine geçiyorum, tüzük değişikliği çalışmaları 

konusunda bilgilendirme.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yasalardaki ve spor kurallarındaki hızlı gelişmeler kulübümüzün 2010 yılında değiştirdiğimiz 

tüzüğünde yeniden bir değişiklik yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Türk Ticaret 

Kanunu’nun değiştirilerek 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girecek olması kulübümüz ve bağlı 

ortaklıklarına yeni görev ve mecburiyetler getirmektedir. Tüzüğümüz bu yeni duruma uyum 

sağlayacak şekle getirilmelidir.  

İkinci olarak, 2013 yılında yürürlüğe girecek olan UEFA kuralları kulüplere daha sıkı, ciddi 

denetimler getirmekte ve bunlara bağlı olarak da önemli müeyyideleri kurallarına dahil 

etmektedir. Son günlerde bir rakip kulübümüzün UEFA nezdinde karşılaştığı problemler bu 

yeni kuralların ve tutumun ön habercisidir. İcap eden düzenlemeler varsa, tüzüğümüze dahil 

etmemiz gereklidir.  

Üçüncü olarak, Yönetim Kurulumuz, Divan Kurulunun ısrarla talep ettiği 10 yıllık stratejik plan 

tanzimi hususunu ciddiyetle ele almış ve bu konularda özel ihtisas sahibi, pek çok önemli 

Avrupa kulübünün yeniden yapılanma çalışmalarını gerçekleştirmiş olan Deloitte Touche 

Denetim ve Müşavirlik firmasına bu konuyu tevdi etmiştir. Bu plan en geç Mayıs 2012 sonu 

itibarıyla Yönetim Kuruluna teslim edilecek, Yönetim Kurulu da önerilen strateji hakkındaki 

son değerlendirmesini yapacak ve karar verecektir. Bu önemli çalışmanın tüzüğümüze intikal 

ettirilmesi gereken konuları varsa Tüzük Komisyonu’nda ele alınması gerekir.  
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Dördüncü olarak, 26 Ekim 2010 tarihinde İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanarak 

yürürlüğe giren tüzüğümüzün görüşülmesi ve onaylanması sırasında maalesef 30 yıllık eski 

tüzüğümüzün değişmemesi için ciddi mücadele veren bir grup üye tüzük görüşmelerinin 

yeterli açıklıkta ve hassasiyette geçmesini önlemişlerdir. Bu sebeple, gerekli görüşmeler 

yapılamadan hazırlanan taslak toplu onaya sunularak kabul edilmiştir. Bu nedenle, geçen 2 yıl 

içinde bazı tüzük hükümleri arasında çelişki tespit edilmiş, bazı maddelerin ise daha detaylı 

kaleme alınması gerektiği görülmüştür. Bu hususların da bir tüzük çalışması ile düzeltilmesi 

gereklidir.  

Beşinci ve son olarak, kulübümüzde mevcut olan katılım eksikliği nedeniyle bizim üye alım 

kriterlerimizi tekrar düşünmemiz ve tüzük tadili sırasında son günde tüzük taslağından 

çıkarılan Balotaj Kurulu hususunu tekrar ele almamız gerektiği kanaati hasıl olmuştur. Bu 

saydığım 5 sebep tüzük değişikliği konusunu ele almamız gerektiğini göstermektedir.  

Bu konuyla ilgili olarak Kulüp Başkanı Sayın Ünal Aysal’la detaylı bir görüşme yaptım ve Divan 

Kurulundan tüzüğümüzün 99/4. maddesi ve Divan İç Tüzüğü’nün 31. maddesi uyarınca almış 

olduğumuz yetkiye dayanarak, tüzük çalışmasını yapacak olan Tüzük Komisyonu’nu Divan 

yönetimi olarak tespit ettik. Bu komisyona, Divan Kurulunun tespit ettiği değerli üyelerimiz, 

üye sicil numarasına göre,  

5333 sicil numaralı Divan üyemiz Cengiz Özyalçın,  

5366 sicil numaralı Divan üyemiz Özkan Olcay,  

5555 sicil numaralı Divan üyemiz Prof. Dr. Mehmet Helvacı,  

6937 sicil numaralı Divan üyemiz Dr. Mimar Doğan Hasol,  

9023 sicil numaralı kulüp üyemiz Dr. Avukat Levent Bıçakçı,  

12994 sicil numaralı kulüp üyemiz Doruk Acar’dır.  

Yönetim Kurulu da, -tüzüğümüzün 87/34. maddesi bu değişen yasalara uyum sağlama 

görevini bildiren maddedir- 87/34. uyarınca, 

 4308 sicil numaralı Divan üyesi Prof. Dr. Hamdi Yasaman,  

6443 sicil numaralı Divan üyesi Prof. Dr. Celal Erkut,  

8204 sicil numaralı Divan üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi Sedat Doğan,  

9347 sicil numaralı kulüp üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi Refik Arkan,  

10478 sicil numaralı kulüp Üyesi Murat Develioğlu’nu  

Tüzük Komisyonu üyesi olarak tespit etmiştir. Aynı kararda tespit edilen Denetçi Ural Aküzüm 

tüzüğümüzün 126. maddesi uyarınca başka görev alamayacağı için listeden çıkarılmıştır.  



7 
 

11 kişilik komisyonda, Türk Ticaret Kanunu’nu hazırlayan komisyon üyesi akademisyen 

üyelerimiz, UEFA’da en önemli kurullarda görev yapan hukukçu, eski Futbol Federasyonu 

Başkanı üyemiz, kulübümüzde uzun yıllar yönetici, ikinci başkan görevi yapan değerli 

üyelerimiz, UEFA kriterlerini özel olarak yorumlayan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 

Futbol Çalışma Kurulu üyesi genç üyemiz ve iki Yönetim Kurulu üyemiz bulunmaktadır. Bu 

değerli üyelerden kurulmuş olan komisyonla 16 Mayıs 2012 Çarşamba günü bir toplantı 

yapılarak komisyonun yukarıdaki tüzük değişikliği sebeplerini kendi usulleri içinde ele 

almasını sağlamak üzere çalışmalar başlatılacaktır.  

Tüzüğümüzün 166. maddesi hazırlanacak tüzük taslağı, toplantı nisabı, oylama şekli ve 

çoğunluğu hakkındaki hükümleri ihtiva etmektedir. Kulübümüz için çok önemli olan bu 

çalışmanın hayırlı olmasını temenni ederim. Komisyon üyelerine de bu önemli görev için 

mutabakatları için ve özverileri için şimdiden bilvesile teşekkür ederim. 

Şimdi gündemimizin dördüncü maddesine geçiyorum, güncel olaylarla ilgili genel görüşme. 

Mart toplantısından bu yana aşağı yukarı 2 aylık bir süre geçti. Bu arada da spor dünyamızda 

çeşitli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerle ilgili söz almak isteyen üyelerimiz var mı efendim? 

Lütfen işaret buyurunuz. Başka efendim? Özmızrak mı soyadı? Başka söz isteyen efendim? 

Göremiyorum. Cengiz Akatlı. Kim efendim? Faruk Gürbüzer. Efendim, şu anda söz isteyen 6 

üyemiz var. Sırayla kendilerine söz vereceğim. Lütfen konuşmalarının süresini ayarlamalarını 

rica ediyorum. Toplantımızın belli disiplin ve sarahat içinde geçmesi hepimiz için önemlidir. 

Sayın Ahmet Şenkal, buyurun efendim. 

Ahmet Şenkal 

Kulübümüzün Sayın Başkanı, Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Sayın Divan Başkanım ve 

Değerli Çalışma Arkadaşları, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler, 

Bendeniz 4.581 Ahmet Şenkal. Başkanım, ilk sırayı bana verdiniz, inşallah sürçülisan etmem. 

Efendim, ben buradaki bütün Galatasaraylıların aklının fikrinin şu anda Cumartesi günü 

oynanacak maçta olduğunu çok iyi biliyorum. Bütün yoğunluğumuzun da futbola, futbolda 

hepimizin izlediği gelişen olaylara yöneldiğini de çok iyi biliyorum. Ama takdir edersiniz ki, 

Galatasaray Kulübü’müzün futbolun dışında da şubeleri var. Futbolun dışındaki şubelerimizin 

de kendilerine göre dertleri, sorunları var. Bu nedenle, müsaade ederseniz, ben hem irticalen 

konuşup zamandan biraz tasarruf etmek için, hem de sizlerin dikkatini 3-5 dakika futbolun 

dışına taşımak için söz aldım.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Ben kürek şubesinin mensubuyum. Herkes biliyor herhâlde bunu. Şu anda da naçizane, kürek 

şubesinin yönetiminde küçük bir görevim var. Yaklaşık 48 senem oldu bu işte. 1964 yılında 

Galatasaray’da kürek çekiyordum. Demek ki, yarım yüzyıla yaklaşmışım. Bu nedenle, 

hepinizin izlemiş olduğunu tahmin ettiğim iki haberden söz edeceğim.  

Biliyorsunuz, geçen hafta, bizim kürek dünyamızı ilgilendiren iki çok önemli haber yayınlandı 

basında. Bu haberlerden birincisi dolaylı olarak ama önemli olarak bizi ilgilendiren bir 

haberdi. İkincisi ise tamamen kulübümüze ait bir haberdi. Özellikle ikinci haber bizi son 

derece üzen bir haberdi. Kısaca olayı anlatayım.  

Lütfen hafızalarımızı tazeleyelim. Bakınız, birinci haber, sporumuzun her türlü şaibeden, yasa 

dışı olaylardan arınmasını istediğimiz, yeni bir sayfa açmak istediğimiz ve şike lafını hem 

lügatlarımızdan, hem ülkemizden artık atmak istediğimiz bir dönemde, maalesef şike olayının 

uluslararası boyuta taşınması şeklindeydi. Yani Türkiye’yi bıraktık, habere göre, uluslararası 

düzeyde bir şikeye karıştık ülke olarak. Habere göre konuşuyorum. Bu habere göre, bir 

kulübümüz kendine ait olmayan sporcuları bir araya getiriyor. Kendinde lisansı olmayan, 

başka kulüplerin lisansiye sporcularını bir araya getiriyor. Burada değil yurt dışında, FİSA’nın, 

Uluslararası Kürek Federasyonu’nun takviminde yer alan bir uluslararası müsabakada, kendi 

kulübünden hiçbir sporcu olmayan bir ekip yaratıp onları orada yarışa sokuyor. Bu ekip 

birinci oluyor ve bu kulübümüz de biz Avrupa’da birinci olduk diye bir başlık atıyor. Haberi 

okuyanlar biliyor. Bu kulübümüzün ismini ben anmak istemiyorum. Zaten attığım maillerde 

bile ismini anmıyorum, biliyorsunuz. Yani buradaki arkadaşlarım bilirler, hepiniz tahmin 

ediyorsunuz.  

Şimdi efendim, bırakın etik olmayı, bu uluslararası boyutta inanılmaz bir gayrikanuni olaydır 

diye düşündük. Gerçekten de bu değerli gazetemiz, bu haberi veren gazetemiz ikinci gün yine 

aynı haberi yayınladı. Bu haberi Sayın Federasyon Başkanımız doğruladı. Doğrudur, yapılmış. 

Ne yapalım, biz de atlamışız. “Ben ilgili kulübü uyardım, bir daha yapmamaları için de 

kendilerinin kulağını çektim.” dedi. Yani kabul edilen bir olaydı. Kendi lisansiye sporcuları 

alınıp yarıştırılan kulüplerin başkanları “Bizim bu işten haberimiz yoktu. Hakikaten çok ayıp 

olmuş.” dediler. Durum bu kadar açıkken, müsebbibi olan kulüpten bu haberlere 12 saat 

içinde yalanlamalar yağdı. Lütfen Ekşi Sözlük’ü açın, ertesi gün 164 yorum var. 164 tane 

arkadaşın hepsi herhâlde bu küreği biliyorlar. Aman allahım, ne yorumlar! Şöyle olmuş, böyle 

olmuş, falan, filan.  
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Başta da söyledim, burada pek tevazuya lüzum görmüyorum. Bendeniz 50 seneye yaklaştım 

bu işte. Yani bu kürsüye de çıkıp, herhâlde o öyle değil, böyledir diyecek hâlim de yok. Eh, 

yine naçizane, uluslararası kürek hakemliğim var. 6 tane dünya şampiyonasının jürisinde yer 

aldım. Ekim ayında yenisine gideceğim bu sene. Yani kendimize göre, bu işleri, uluslararası 

mevzuatı çok iyi bilen bir insanım diye geçiniyorum. O nedenle, bunun iler tutar tarafı yok. 

Ama durmadan tekzipler yağdı.  

Şimdi geliyorum esas konuya. İkinci olaya geçmeden bir parantez açalım. Biliyorsunuz, bunun 

çok daha basiti 2009 yılında bizim başımıza geldi. Talihsiz bir olaydı. Bizim bir sporcumuz 

başka bir sporcumuzun formasıyla bir müsabakaya, bir hazırlık maçına gitmiş. Kendi 

çocuğumuz o çocuğumuzun formasını giymiş. Tabii ki güzel değil. Bu olay ortaya çıktı. 12 

Kasım 2009 maçın tarihi. Bu olay ortaya çıkınca, kendisiyle uzaktan yakından alakası olmayan 

bir kulübümüzün yöneticisi “Ey Basketbol Federasyonu, sakın bu işi kapatmaya filan 

kalkmayın. Bu işin takipçisiyiz.” diye bir açıklama yaptı. Doğrudur, Türk sporu adına 

takipçisiyiz demek istedi herhâlde. 19 Kasımda da ceza yağdı, biliyorsunuz. Basketbol 

Federasyonu bu olaylara karışan herkese ve Galatasaray Kulübü’ne hakikaten basketbol 

tarihinin çok ağır cezalarını yağdırdı. İşte 5 maç hükmen mağlubiyet, bilmem 20-0 falan filan, 

şimdi hatırlayamıyorum. Ben şimdi bu parantezi kapatayım.  

Aynı şekilde, biz isterdik ki, Türkiye Kürek Federasyonu da özellikle bu temizlenme 

döneminde bu konunun üstüne gitsin. Bakınız, 1 hafta oldu, çıt yok. Çok değerli Başkanıma 

ve Yönetim Kurulu üyelerime dönüyorum. Bir Ahmet Şenkal’ın bir kıymetiharbiyesi olmaz. 

Benim istirhamım, lütfen bize sahip çıkınız. Yani bu konuya sahip çıkınız ve bu konuda bir 

ufak çıtlatma yapınız. Bu konuyu kapatmayalım. Birincisi bu.  

Efendim ikincisi, daha vahimine geliyorum. Şimdi bunun rövanşını alma adına, 4 ve 5 Mayısta 

yayınlanan bu haberin üzerine, 6 Mayısta bir gazetemizde -açık ismini de söylüyorum, biraz 

sonra daha da açık konuşacağım ona- Fanatik gazetemizde “Gerçek Skandal” diye bir olay 

yayınlandı. Lütfen dikkat buyurunuz, bakınız gerçek skandal neymiş. Diyor ki, Galatasaray 

Kulübü’nün kürek takımı, kürek departmanı 2 senedir devletten olimpiyatlara adam 

göndereceğiz diye para alıyor! Olimpiyatlara göndereceğiz dediğimiz sporcular sakatlanmış, 

ama biz gizlemişiz! Ben ve Emir ağabeyim -kürek şubesinin başında Sevgili Emir Turgan 

ağabeyimiz var- gizlemişiz, hiç kimseye de haber vermemişiz, devletten bu çocuğa verilen o 

540 liralık aylığı alabilsin diye bu çocuk! İşte saklayıp devletten yardım almaya devam etti 

Galatasaray Kulübü! İşte gerçek skandal! Buraya da bir nokta koyuyorum.  
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Şimdi gerçek skandalı size söyleyeyim. Bahsedilen arkadaşın ismi Bayram Sönmez. Bayram 

Sönmez kardeşimiz 23 yaşında. Ben kendisinin son 3 senedeki bütün dış yarışlarında 

yanındaydım. Yani FISA’dan, ülkeden, federasyondan filan görevli olarak bütün yarışlarında 

yanındaydım. 2010 yılından başlayarak kendi kategorisindeki bütün dünya 

şampiyonalarındaki performansını yakından izledim. Yani 2010’daki 23 Yaş Altı Dünya 

Şampiyonası’ndaki yarışını izledim. Partneri olan Barbaros Gözütok’u da unutmayayım 

burada, ikisi beraber çekiyorlar. Geçen sene, 2011 yılında Bled’deki dünya şampiyonasında 

yine ben görevliydim, yine yanındaydım. Bu ekibimizin oradaki performansını gördüm. Bir ay 

sonra Plovdiv’de, Avrupa Şampiyonası’ndaki performansını gördüm. Benim gibi bütün kürek 

otoriteleri de görmüş ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda 

yarışmaya hak kazanabilecek yegâne ekibi olarak kendileri ilan edildi. Kulübümüzün bu ekibi 

bizim için çok büyük gururdu. Federasyonumuz bunu ilan etti. Başka yok. Türkiye’de 

olimpiyata girecek bu iki arkadaş var dediler ve tabii ki olimpiyat programına aldılar. Son 

derece normal. Bir yıldır da olimpiyat programı içinde... Burada yine bir parantez açıyorum. 

Sayın Başkanıma ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz de kulüp olarak 

yedikleri önünde, yemedikleri arkasında dedikleri gibi, bunları gözümüz gibi takip ediyoruz. 4 

sene sonra Brezilya’daki olimpiyatlar için de mutlaka bakmamız gereken bir arkadaş. Şimdi 

bu arkadaş ömrünü küreğe vermiş. Galatasaray’ın Küçükçekmece Tesisleri’nde yatıyor, 

kalkıyor. Bunun da bir ailesi var. Düşünün yani o tesisleri bir delikanlı için... Sosyal hayattan 

tamamen izole olmuş, orada yaşayan bir adamı düşünün. Başka bir şey düşünmüyorlar ki... 

Barbaros ile Bayram sabahtan akşama kadar oraya yataklarını sermişler, olimpiyata 

hazırlandılar. Bugüne kadar bunu kesin olarak söylüyorum, federasyonun teknik kurulunun 

olimpiyata gidecek bu iki sporcumuz için yaptıkları tüm kara ve deniz testlerinden de geçtiler. 

Mart ayında, Adana’da en son yapılan testten de geçtiler. Yani bunlar, attık Galatasaray’ın 

Çekmece’sine, kendileri çalışıyorlar değil.  

Değerli Galatasaraylılar, 

Geliyorum sakatlığına. 25 Nisan günü, şundan 10-15 gün evvel, bu arkadaşımız tesislerde bir 

çocukluk yapıyor ve arkadaşlarıyla minyatür futbol sahasında, kendi sahamızda oynarken, 

olacağı var, sakatlanıyor. Gerçekten dizinde hem menisküs yırtığı, hem çapraz bağlarda 

zedelenme tespit ediliyor. Düşünün, 22 Mayısta, yani gelecek hafta Londra Olimpiyat 

Oyunları seçmesine girecek olan, ömrünü buna vermiş olan çocuk bu yarıştan 27 gün evvel 

bu talihsizliği yaşıyor ve bitiyor. Şimdi böyle bir çocuğun psikolojisini düşünün. Ne hâlde 
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olduğunu düşünün. Dünya yüzüne çıkmayan, kendine küsen bir arkadaşı düşünün ve bu 

arkadaşı biz saklamışız. Bakınız, 25 Nisan diyorum. Hani Galatasaray para almaya devam 

ediyor diyorlar ya, zannedersiniz ki 6 aydır devam ediyor. 25 Nisan. Aynı gün, Yusuf Oktar ve 

Faruk Algur arkadaşlarımız bizim Florya’daki tesislerimize götürüyorlar. Bizim bütün 

doktorlarımız bunu gördü. Yetmedi, aynı gün bendeniz ve Emir ağabey Türkiye Kürek 

Federasyonuna bildirdik. Derhâl dediler. Mustafa Karahan Hocamıza Türkiye Kürek 

Federasyonu havale etti. 26 Nisan günü, Türkiye Kürek Federasyonunun nezaretinde bu 

arkadaş orada muayene oldu. 26 Nisan diyorum. Mustafa Bey hiçbir zaman “senin kürek 

hayatın bitti” demedi, gazetede yazdığı gibi... Kürek hayatı bitmiş adamı almışlar, paralarını 

alıyorlar dedikleri gibi... Tabii ki her futbolcuda olduğu gibi, 5-6 ay sonra, gelecek sezon için 

bu çocuk yine bizim çocuğumuz. Ama haber vermemek, efendim parasını, 540 lirayı almaya 

Galatasaray Kulübü’nün devam etmesi gibi haber son derece ayıptı. Böyle bir çocuğa 

yapılması ayıptı. Ben haberi keşke getirseydim, projekte ederdik.  

Şimdi fazla uzatmayayım, bu haberi okur okumaz ben derhâl ilgili gazeteciyi aradım. Naçizane 

o şubenin sorumlusu olarak, aradım ve buldum muhabir arkadaşı. Tekrar tekrar söylüyorum 

kayıtlara geçsin diye, Fanatik gazetesinin muhabiri. Dedim ki, “Arkadaşım, böyle bir haber 

yapmışsınız. Sen Bayram Sönmez’i tanır mısın?” “Hiç bilmem ağabey, kürekçiymiş.” dedi. 

“Peki, Mustafa Karahan Hocayı bilir misin?” “Gazetede okuduk.” “İyi. Galatasaray Kulübü’nün 

herhangi bir yetkilisiyle ya da benle görüştün mü? Emir Turgan’la görüştün mü? Bırakın, 

Yönetim Kurulu üyelerimizden herhangi birini en azından aradınız mı?” “Yok, aramadık.” 

“Peki, nasıl bu haberi yazdınız?” “Vallaha,” dedi, “yazmam tebliğ edildi, ondan yazdım.” 

Herkes anlıyor. “Ee, peki, arkadaşım, bu yalan haberi ne yapacağız? Tekzip edersek ne 

olacak?” “Vallaha” dedi, -gazeteci arkadaşlarımızın da burada dikkatini çekiyorum- “şimdiki 

trend böyle.” dedi. “Biz bir haber yaparız. O haberin muhatabı olan kurum, kuruluş, kulüp, ne 

ise, o ertesi gün tekzip eder, biz de o tekzibi yayınlarız. Böylece haberi güncel tutarız.” Yani işi 

kızıştırırıza getirdi. “Çok güzel, ben şimdi size bir tekzip yazıyorum.” dedim. “Vallaha yazın 

Ahmet Bey, ben elimden geleni yaparım yayınlanabilmesi için.” dedi. Emin olun, yarım saat 

sonra buna bir sayfa tekzip yazdım. Bu tekzibi bütün ilgili arkadaşlarıma, Değerli Semih 

ağabeyim dahil hepsine gönderdim. “Bakın,” dedim, “böyle böyle bir olay var. Böyle tekzip 

ettik.” Tabii ne ses, ne nefes! Fanatik gazetemizde en ufak bir şey yok, haber yok. Ama 

durum böyledir.  
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Şimdi, ben ne için buraya geldim? Tabii Sayın Başkanım çok meşgul, onu bu konuda rahatsız 

edemeyiz. Ama Yönetim Kurulumuzun ilgili üyeleri, lütfen bize sahip çıkınız. Yani ben Ahmet 

Şenkal olarak bir yere kadar geliyorum. Emir ağabeyim de bir yere kadar gider. Ama 

Galatasaray Kulübü’nün Yönetim Kurulundan birisi sen ne diyorsun kardeşim dediği anda 

herhâlde başka türlü ses getirirdi. Bakın, adamlar etik olmayan, ahlak dışı bir olaydaki haberi 

12 saat sonra 164 kişiyle tekzip ediyorlar. Kulüp sitesinde özel şey yayınlandı. İlgili kulübün 

sitesini açarsanız, yalan yazıyorlar diye haber yapıldı. Değerli Başkanım, Değerli Yönetim 

Kurulu üyelerim, istirham ediyorum, ne olur, bu tür, Galatasaray’ı rencide eden haberlerde 

biz çekeriz kılıçlarımızı, yeter ki siz bize yetki verin. Bu konuda bize arka çıkın. 

Gazeteler madem aydınlatmıyor, ben en azından Galatasaraylıları bu konuda aydınlatmak 

için söz aldım. Hepinizin sabrına teşekkür ediyorum efendim. İyi günler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Ahmet Şenkal’a teşekkür ediyoruz. Maalesef son dönemlerde tevali 

eden, basındaki bu tür yayınlar hepimizin canını sıkmakta, yani bu karşılıklı tekzipler, gittiler, 

geldiler bunlar aslında çok ayıp şeyler aslında. Ama maalesef son yılların uygulaması bu 

istikamette. Ve yani ben kendimle ilgili de bir iki konuya müdahale etme mecburiyetinde 

kaldım. Cevapları da Sayın Şenkal’ın dediği gibi, efendim siz uygun görürseniz tekzip yazın, biz 

onu yayınlarız. Yani bu gitti geldi, gitsin gelsin, bu iş uzasın yürüsün. Bu itibarla aylık Divan 

Toplantılarında basında yanlış yayınlanan konuları doğrulama mecburiyetimiz de ortaya 

çıkıyor. Onun için Ahmet Şenkal’a teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı Bülent Toraman.  

Bülent Toraman 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Ünal Aysal ve Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan 

Başkanımız Sayın İrfan Aktar ve Yardımcıları, Çok Değerli Galatasaraylılar,  

İki konu üzerinde fikrimi söylemek istiyordum. Birincisi, çok güzel demokratik bir seçim 

yaptık. İrfan Başkanımı kutluyorum, çok başarılı oldular. Yalnız bazı şeyler aklımın köşesinden 

gitmiyor. Biz 1.800 kişiyiz diye tahmin ediyordum. Seçime katılan 700 kişi, 704 kişi. Yani Divan 

sayısının % 40’ı. Bu seçilen Başkanım toplam üye sayısının % 20’si ile, katılanların % 50’si ama 

toplamın % 20’si ile seçilmiş. Tabii demokratik seçim, çok güzel. Buna söyleyecek bir lafım 

yok. Ama bu seçimi hafta içi yapmak yerine hafta sonuna alsaydık, pek çok dostum, 

arkadaşım vardı, bu sayıyı artırabilirdik. Lütfen fikrime saygı gösterin.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Müdahale etmeyiniz efendim. Bırakın, konuşmacı arzu ettiği şekilde ifade etsin. Buyurun 

efendim, devam edin siz. 

Bülent Toraman 

Bu arada, Türker Arslan büyüğümüzü tebrik ediyorum. Saygıyla karşılıyorum. Benim için tek 

adaylı bir seçim çok fazla mana ifade etmiyor. Biz seçmek için buradayız. Demek ki, tek aday 

olduğu zaman seçecek başka bir şey kalmıyor. Aday olmakla bize bu şansı verdiği için 

kendisine teşekkür ediyorum.  

Gelelim ikinci konuya. Yönetim Kurulu, Ali Sami Yen -ben hep Ali Sami Yen diyorum, diğer yan 

sözlerin hiçbirini kullanmıyorum- Ali Sami Yen Stadı’mız için Divan üyelerine bir kontenjan 

tanımışlardır. Tam rakamı bilmiyorum, 50 deniyor, 90 deniyor. Bunu alabilmek için, bu bileti 

alabilmek için ne yapmak gerekiyor? Maçın oynanacağı haftanın başında, Pazartesi sabahı 

8.30’da telefon açacaksınız ve adınızı kaydettireceksiniz. Çok güzel, 16 Nisan Pazartesi saat 

8.30’da telefon açtım ve 3-4 deneme sonra 8.34’te ulaştım. 46 00 dahiliyi aradığımda, sesi 

yabancı gelmiyordu ama tahmin ediyorum Erol Beydi, “6172 Bülent Toraman, hafta sonu için 

bilet rica ediyorum.” dedim. “Hay hay efendim, kaydedildi.” Güzel. “Çarşamba günü gelip 

alabilirsiniz.” O da güzel. Çarşamba günü bir arkadaşımı, yardımcımı gönderdim. Bilet geldi, 

koydum çantama. Hafta sonu kombinesi olan arkadaşlarla konuşurken, “Nerede senin 

biletin, nerede oturacaksın?” dediler. Açtım baktım. Bilet yanımda duruyor. Güney sütun, 

güney tribünü. Dediler ki, “Ya, Güney Tribünü olamaz. Bir yanlışlık var bunda.” “Vallaha,” 

dedim, “Güney Tribünü yazıyor burada.” “Güney Tribünü, ultrAslanların altında olan, yani 

kale arkası.” dediler. “Yönetim Kurulu ve Divan, bir üyesine kale arkasında yer vermez.” 

dedim ve hemen Mehmet Cibara kardeşime, arkadaşıma, kardeşime telefon açtım. “Ben 

ilgilenmiyorum ama bununla ilgilenen Celal Bey diye tahmin ediyorum. Çok fazla talep geldiği 

için orayı vermiş olabilirler.” dedi.  

Sayın Yönetim Kurulu, böyle bir maç için tabii ki binlerce talep gelecektir, ama bir Divan 

üyesine siz kale arkasında yer vermeyin. Sayın Divan Başkanım, böyle bir bileti aldıysanız 

kabul etmeyin. Kabul ediyorsanız bile bir üyenize vermeyin. Bu bilet elimde durdu, ben o 

maça gitmedim. Apartman yardımcımızın oğlu çok meraklı bir Galatasaraylı, gencecik bir 

çocuk, “Al evladım bunu, götür.” dedim. “Ama tekrar koçanını bana getir, bana lazım olacak 

bu.” dedim. Sırası geldiğinde, dağlara, taşlara, tepelere çıkartıyoruz Divan üyesini, Divan 
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diyoruz. Ama Doğu ve Batı Tribünü’nde böyle bir yer bulunamadı ve Divan üyesine kale 

arkasında yer verildi.  

Biraz evvelki söylediğiniz ifade çok hoşuma gitti. Önümüzdeki dönemde, Divan üyeleri için bir 

kombine verecekmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum, hem Yönetim Kuruluna, böyle bir hizmette 

bulunduğu için, hem de size, açıklamanız için. Eğer seçim tarihi ile ilgili yanlış bir ifade 

kullandıysam, 2 yıllık bir Divan üyesi olduğum içindir. Eğer yanlış ise onun için özür diliyorum. 

Ama bu da benim şahsi fikrim. Burada yanlışı söylemekte de hür olmamız lazım, açık olmamız 

lazım. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Efendim, Sayın Bülent Toraman’a açıklamaları için biz de teşekkür ediyoruz.  

Bir iki şeyi düzeltmem icap edecek. Seçime katılabilecek kaydı açık Divan üyesi sayısı 1460’tı, 

715 üyemiz katıldı. % 48 küsura geliyor.  

Biletlerle ilgili haklıdır arkadaşımız. Şimdiye kadar normal maçlarda ayrılmış olan 50 bilet dahi 

kullanılmıyordu. Ancak derbi maçlarında ve bu son süper kupa konusunda ilave bilet talebi 

arttı. Yönetim Kurulundan talep ettiğimizde, onlar da ellerindeki imkânı kullandırdılar. Bu, 

kimseyi küçük düşürmek, hakaret etmek için değildir efendim. Eğer ısrarla bilet talep 

ediyorsanız, o anda imkân dahilinde olanı size sunuyor yönetim. Ama bundan sonra daha 

tedbirli olabilmek için, önümüzdeki yıl kaç arkadaşımız müracaat ediyorsa ona göre bir 

planlama yapacaklar yönetimdeki arkadaşlarımız. Hangi tribünde uygun yer ayrılıyorsa, belli 

bir fiyatla bu ulaştırılacak.  

Sayın Taner Aşkın, siz de mi söz istiyorsunuz? Efendim, sırada Sayın Ergun Öztürk var. 

Buyurun. 

Ergun Öztürk 

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

Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim,  

Buraya çıkmamın nedeni, futbol takımımızın alın teriyle hak ettiği şampiyonluğun elinden 

alınması karşısında Galatasaray Yönetim Kurulu ne yaptı? İlk olarak, şike ile ilgili, Sayın 

Başkanımız, Fenerbahçe kardeş kulüp deyip konuşma yasağı getirdi. Play-off sistemi 

geldiğinde sustu. Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde, seçime katılıp oy kullanmadan 

Bursaspor Başkanı kadar olamadı. Buradan Bursaspor Sayın Başkanını kutluyor, saygılarımı 

sunuyorum. Futbol Federasyonu seçiminden sonra, Sayın Ali Dürüst “Futbol Federasyonuna 
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güveniyor ve onu destekliyoruz.” beyanatını verdi. Yine aynı Sayın Ali Dürüst, Galatasaray-

Beşiktaş maçından sonra, “Kurgulanmış olan oyunların figüranlarıyız.” diyor. Sayın Dürüst, 

figüran rolünü kendiniz tercih ettiniz. Kimse sizi bu rolü oynamaya icbar etmedi. Şike olayı 

meydana çıkınca, yönetim olarak susmayı tercih ettiniz. Tek konuşan kişi olan Adnan Öztürk 

kardeşimizi de susturdunuz. Fenerbahçe’nin yerinde Galatasaray’ımız olsaydı, 

Fenerbahçeliler, ligden düşürülüp -15 puan ile Alibeyköyspor’la maç yapmamız için 

yürüyüşler yapardı, mitingler tertiplerdi. Peki, siz ne yaptınız? Susma hakkını kullandınız.  

Sayın Başkanımız, “Fenerbahçe şampiyon olsa bile Avrupa’ya gidemez, biz gideriz.” diyoruz. 

Ben bu beyanata çok çok üzüldüm. Siz bizim kazanmış olduğumuz şampiyonluğumuzun 

elimizden alınmasına sebep oluyorsunuz, sonra da “Fenerbahçe gitmesin, biz gideriz” 

diyorsunuz. Galatasaray’ımız ligi 9 puan önde bitirdi. 4 puanı gasp edilip 5 puanla play-off’a 

başladığında yine susma hakkını kullandınız. Bu 4 puanı nasıl elimizden gasp edersiniz diye bir 

beyanda bulunmadınız.  

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aziz Yıldırım’ı ve Fenerbahçe’yi suçsuz bulup tertemiz ilan 

edince, Fenerbahçe’nin hangi deterjanla temizlendiğini sormayıp, “Kimseye ceza verilmesi 

taraftarı değilim.” diyor, benim Sayın Başkanım. Böylece, usul ve yasaya aykırı bulunan 

Disiplin Kurulu kararını da tasvip etmiş oluyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Öztürk, lütfen rakip kulüpleri burada tadat ederek gerginlik çıkarmamıza neden 

olmayınız. Tüzüğümüz burada gayet açık seçiktir. Beyanlarımızı biz genel olarak veririz, spor 

ahlakı içinde veririz. Başka kulüpleri itham etmeyiz. Buyurun devam edin efendim. 

Ergun Öztürk 

Sayın Başkanım, oraya da geleceğim müsaade ederseniz. Aziz Yıldırım kendisini tertemiz 

sayıp, 2 yöneticisi hak mahrumiyeti cezası alınca ligden çekilmeyi dahi düşünüyor. Bizim 

Başkanımız bu cesareti neden göstermedi? Yine susma hakkını kullandı. Mehmet Ali Aydınlar, 

Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye küme düşüren kişi olarak tarihe geçmek istemediğini söylüyor. 

Galatasaray’ımızın yıllar evvel Denizlispor maçında teşvik primi verdiği gündeme gelince, 

Sayın Aydınlar, “Böyle bir şey varsa, kupayı elinden alırım.” diyor. Peki, Sayın Mehmet Ali 

Aydınlar, Fenerbahçe Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmediğinde, niçin bu kupayı geri 

alırım demediniz.  
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Seyircisiz maç cezası verilen takımın maçını çocuklar ve kadınlar izliyor. İsminden de 

anlaşılacağı üzere, bir takıma seyircisiz maç cezası verilmişse o maç seyircisiz oynanır. 

Kadınların ve çocukların ağzı yok mu? Bizzat televizyonda gördüm ki, kadınlar borazanla daha 

fazla küfür ediyorlar.  

Şike yapan takımlar tertemiz ilan edilerek yaptıkları yanlarına kâr kalıyor. Terimizle 

kazandığımız puanlarımız silinerek, cezalandırılan kulübümüz oluyor.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Öztürk, lütfen toparlar mısınız efendim? Lütfen. 

Ergun Öztürk 

Toparlıyorum Sayın Başkanım. Sayın Aziz Yıldırım yargılanıyor, siz bana “Aziz Yıldırım’dan 

bahsetme.” diyorsunuz Başkanım. Ama Sayın Aziz Yıldırım, bakın Sayın Aziz Yıldırım 

yargılandığı davanın duruşmasında -lütfen burayı çok iyi dinleyin- 2006 yılında Galatasaray-

Steaua Bükreş arasında oynanan Avrupa maçının kasedini mahkemeye delil olarak sunuyor. 

Biz ise burada susuyoruz. Sayın Başkanımı aradım, telefonuma yanıt vermedi. Sayın Adnan 

Öztürk kardeşime dedim ki,” Galatasaray olarak, idare olarak sessiz kalmayalım. Davaya 

lütfen müdahil olarak katılıp Galatasaray’ımızı yalnız bırakmayın.” dedim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, buyurun. 

Ergun Öztürk 

Sayın Başkanım, yönetim olarak sizlerden beklediğimiz, camiamıza saldırılar karşısında susma 

hakkını kullanmayıp aslanlar gibi kükreyerek hakkımızın takipçisi olunuz. Kimseye nasip 

olmayacak yerdesiniz. Bana başbakan mı olmak istersiniz, Galatasaray Başkanı mı diye soru 

tevcih edildiğinde, ben hiç tereddüt etmeden Galatasaray Başkanı olmak isterim derim. Onun 

için, lütfen kulübümüze, camiamıza sahip çıkınız. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de Sayın Ergun Öztürk’e teşekkür ediyoruz. Sayın Ayhan Özmızrak, buyurun 

efendim. 
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Ayhan Özmızrak 

Hepinize saygılar sunarım. Nereden, nereye! Bakıyorum, orada Ali Uras Başkan da bize 

bakıyor. Burada Ali Tanrıyar Başkanım var, Selahattin Beyazıt Başkanım var. Faruk Süren 

Başkanım var. Yönetimlerin bizde bıraktığı izler var. Florya’yı kazandıran, Derwall’i getirerek 

sadece Galatasaray’ın değil, Türkiye’nin futbol felsefesini değiştiren yönetimler var. 4 sene 

üst üste şampiyonluğu getiren, istikrarlı yönetimde, sonra UEFA Kupası’nı, Süper Kupa’yı 

getiren yönetim var. Şu an en büyük can simidimiz, olmazsa olmazımız, kurtarıcımız 

dediğimiz Rivay’ı bize kazandıran yönetimler var. Oralardan geldik, provokatör Galatasaraylı 

diyen yönetimlere; oradan geldik, figüran Galatasaray diyen yönetimlere. Ee bu biraz ayıp 

oldu Sayın Başkan. Bunu ilk dillendiren Sevgili Ali Dürüst’tü, Beşiktaş maçından sonra. Çok 

diplomatik konuşan, çok sakin, aslında gayet de olumlu yaklaşan bir arkadaşımızdır. Herhâlde 

sürçülisan eyledi dedim. Olur. Yorgundu, sinirliydi. Ne kadar çalıştığını, Galatasaray için 24 

saat değil, 26 saatini verdiğini biliyorum. Ertesi gün, aynı tabir Sayın Refik Arkan tarafından 

da teyit edildi. Ee, herhâlde aralarında konuşmadılar. Şimdi Ünal Başkan çıkacak ve gerekeni 

söyleyecektir dedim. O da çıktı, gerekeni söyledi. Evet, doğrudur dedi. “Gerçekleri tarih 

yazar, tarihi de Galatasaray”dan figüran Galatasaray’a! Bize layık gördüğünüz bu mudur? 

Yanılmıyorsam, Şubat ayı Divan toplantısında çıkıp burada size teşekkür eden benim. Bu 

beyaz kramponlar davasındaki ilkeli, çizgili duruşunuz için teşekkür eden benim. Ama ondan 

sonra bir silgi alındı, o çizgi filan silindi. Şu an dışarıdaki algılamayı ben size söyleyeyim. 

Çağımız biraz da algılamalı yönetim çağıdır. Bir tarafta, bana ne, ben oyuncağımı isterim der 

gibi kupamı isterim diyen, gerisi ne olursa olsun, temizlik, ahlak, etik, sporda temizlikle hiç 

ilgilenmiyorum diyen bir Trabzon; bir tarafta da, biz illa attaya gidelim, bizi Avrupa’ya 

götürün de gerisine hiç karışmayalım diyen bir Galatasaray. Biz bu muyuz? Biz bu hâle mi 

geleceğiz? Türk sporunda eğer bir değişim olacaksa, bunun bayraktarlığını bizim yapmamız 

gerekmez mi? Bir Futbol Federasyonu seçiminde, Karadeniz fıkrası gibi, sen beni tanımazsan 

ben de seni hiç tanımam diye çekip gitmek belki bir davranış, gerisini getirin. Onun o hâle 

geleceği belli değil mi? Galatasaray bir Futbol Federasyonu başkan adayı çıkaramıyor mu 

içinden? Veya doğru birisini destekleyemiyor mu? B planı değil, A planı bile olmadığı çıktı 

meydana. Sonuç? İşte meydanda. Sonra, Futbol Federasyonu istifa etsin beyanatı. Onun 

reaksiyonu. Çıt yok. Çıt yok. Galatasaray bir şey söyleyecek ve çıt olmayacak. E, bu biraz bizim 

seviyemizi zorlayan bir durumdur. Lütfen rica ediyorum, yönetim yeniden eski ilkeli 

duruşuna, nasıl gelecek bilmiyorum, nasıl olacak bilmiyorum, ama o hâle gelsin.  
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Ben Avrupa’ya gitmekten önce, Galatasaray’ın Türkiye’de etik değerlere sahip çıkmasını 

istiyorum. Geçen sene Avrupa’ya gitmedik, bir şey kaybetmedik. Para olarak kaybettik tabii, 

ama işte bu sene şampiyonluğun en büyük adayıyız. Cumartesi günü inşallah şampiyon 

oluruz. Olamayabiliriz de. Ama bu hâle geldiysek, yine şampiyon oluruz. Seneye Avrupa 

Şampiyonlar Ligi’nde daha üstlere de çıkabiliriz. Ama etik bir şeyin başında Galatasaray’ın 

olması lazım, paranın başında değil. 

Galatasaray’da futbol dışında bir başka konuya kısaca değinmek istiyorum. Şüphesiz her 

sporcunun, her takımın hedefi birinci olmak. Galatasaray formasını giyen herkes bunun için 

mücadele eder ve biz de oyuncalarımıza bu inançla forma veririz. Bu çerçevede, kadın 

basketbol takımımız finale geldi. Final play-off’unun dördünü oynadı, kaybetti. Şampiyon 

olsaydı çok sevinirdik. Hiç koç olmasaydı da kazanırdı. 4 final oynadı, birini kaybetti. 

Bakıyorum, bizim resmî sitemizde şu kadarcık bir yazı. Galatasaray TV’de yok addediliyor. Bu 

en azından o kızlarımıza yaptığımız bir haksızlıktır. Onların verdiği o kadar emeğe haksızlıktır. 

Biraz sahip çıkalım. Erkek voleybol takımımız yarı finalde eleniyor, onları da yok sayıyoruz. 

Hadi onlar biraz geride diyelim. En son kaybettiğimiz Fenerbahçe maçında çok iyi oynadık. 

Belki o nedenle futbolu seviyoruz. Üzüldüm, moralim bozuldu. Dertleşecek birini arayayım 

dedim. 5-10 dakika geçmişti. Kimle dertleşirsin evde! Açtım Galatasaray TV’yi, orada birisi 

bana moral verecek, biz böyle oynayalım, her maçı kazanırız diyecek. Ama Erdemirspor-

Galatasaray basket maçının tekrarı var orada da. Taraftara verdiğimiz mesaj budur. Aslanlar 

gibi oyna, sportmence oyna. Kaybetmek var. Bu ilk defa başımıza gelmedi ve maalesef son 

defa da başımıza gelmeyecek. Galatasaray TV’nin yorumu, Erdemirspor-Galatasaray 

basketbol maçının tekrarı. Bir de canlı olsa hadi neyse, ama tekrarı.  

Biz camiamızı geliştirirken, onlara bir eğitim verirken bunları da anlatmamız lazım. Biz bu 

koridorlardan bir eğitimle geldik. Ali ağabeyimin biraz önce anlattığı buydu. Bir eğitimin 

içinden olgunlaşarak, pişerek geldik. Biz yeni nesilleri neyle eğiteceğiz? Elimizdeki en iyi alet, 

en iyi ulaşım aracı televizyon ve televizyonumuz da bu şekilde. Sizden rica ediyorum, lütfen 

Galatasaray’da Galatasaraylı gibi yaşayalım, Galatasaraylı gibi davranalım. Saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkür ediyoruz. Sayın Cengiz Akatlı, buyurun 

efendim. Kim efendim?  
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Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

İlk konuşmacının ifade ettiği gibi, hepimizin aklı Cumartesi akşamında. Ben de onun bilinci 

içindeyim. Futbola bu bilinçle, son olarak değineceğim. Ondan evvel, futbol dışında da bazı 

hususlara değinmek istiyorum.  

Efendim, yönetimden, engelsiz aslanlarla ilgili turnuvaya ait davetiye geldi. Çoğunuza 

gelmiştir herhâlde. 4-5-6 Mayıs tarihleriyle ilgiliydi davetiye. Çok çok teşekkür ederim. 

Davetiyeyi gönderdikleri için değerli kulübüme teşekkür ediyorum. Fakat davetiyenin içinde 

bir program yoktu. Neyse, ilk maçımızın saatini bir şekilde öğrendim ve gittim. İlk defa olarak, 

bu yaşımda ilk defa olarak, engelsiz aslanları çıplak gözle seyretme imkânım oldu. Daha evvel, 

televizyondan vs. görmüştüm, ama çıplak gözle hiç görmemiştim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizin o manzarayı görmesini isterim. O çocuklar, o tekerlekli iskemlelerle ne mücadele 

ediyorlar, nasıl bir müsabaka didişmesi içindeler, görmeniz lazım. Gözlerim yaşardı. Onları 

burada, huzurunuzda candan kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Son final maçında bir 

Alman takımıyla oynadık. Onlar bizden daha iyi oynadı ve kazanamadık. Ama helal olsun. 

İkinci oldular. Fevkalade güzel mücadele ettiler. Hepinize de tekrar tekrar söylediğim gibi, 

tavsiye ederim. Hepimizin bu engelsiz aslanların arkasında durmamız lazım. Hepsine çok çok 

teşekkür etmemiz lazım. Zaman zaman Divanımız buraya davet ediyor, fakat maçlarda da 

arkalarında durmamız lazım.  

Bu hususta bir-iki eleştiri değil de, dikkatlerini çekmek istiyorum. Şimdi güzel, davetiye geldi, 

fakat davetiyenin içinde bir program yok. 4-5-6 Mayıs. Kaç takım katılıyor, hangi takım hangi 

saatte oynuyor? Böyle bir şey yok. Bunun yapılması zor bir şey değil. Bir sayfalık bir program. 

Madem ki davetiyeyi gönderiyorsunuz, programı da içine koyun. Biz de ona göre şeyleri takip 

edelim. Bu imkânı sağlayamadık. Dedim belki salonda o imkânı bulabiliriz. Salona gittik, 

salonda da hiç kimse bilmiyor. Dediler ki, müracaata gidin. Müracaatta da sorduk, onlarda da 

bir şey yok. Velhasıl, program diye bir şey yok. Yani programı öğrenemedik.  

İşaret edeceğim ikinci husus, maçlar Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanıyor. Bildiğiniz gibi, 

çok büyük, devasa bir salon. 10 bin kişiden fazla kapasiteli bir salon. Birinci günü, ben aşağı 

yukarı yalnızım, Divandan filan hiç kimseyi görmedim. Bir arkadaşımızı gördüm, Galatasaray 

Kulübü üyesi. İkimiz varız. Aşağı yukarı bin kişi, en kaba, en kaba bin kişi vardı salonda. Son 
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gün final maçında da, final olduğu için biraz daha kalabalık. En kaba, 1.500 veya 2.000 kişi 

var.  

Değerli Yöneticiler,  

Bu zor bir şey değil. Bir kere, 3 tane mektebimiz var. Üniversitemiz var, lisemiz var, ilköğretim 

okulumuz var. Bunlara 100’er tane davetiye gönderilmesi zor bir şey mi? Bunlara ikişer tane 

otobüs tahsisi ile bu çocukları engelsiz aslanları teşvike getirmek zor bir şey mi? Basit bir şey 

bu. Okullarımıza 100’er tane davetiye. Artı, nerede oynanıyor maçlar? Ataköy’de oynanıyor. 

Ataköy’e en yakın, Yeşilyurt’ta Hava Harp Okulu var. Hava Harp Okulu’na 100 tane davetiye 

verin, 200 tane davetiye verin. Florya’da, Ataköy’de, Yeşilköy’de bir sürü okul var. Bu okullara 

50’şer tane, 100’er tane davetiye verin. 10 bin kişilik salon boş olunca tadı olmuyor. Ve 

dediğim gibi, bu çocuklar öylesine mücadele ediyorlar ki, o kadar alkışlanmaya hak 

kazanıyorlar ki, bunların arkasında durmamız lazım. Bu zor bir şey de değil. Yöneticilerimiz de 

var, nakliye işi yapan. Onların da katkısı olabilir. Yani bu organizasyonu yapmak zor bir şey 

değil.  

Davetiyeyi gönderen yönetime tekrar teşekkür ediyorum. Bu eksikliklere işaret ediyorum ve 

bir dahaki benzer organizasyonlarda bunlar telafi edilir inşallah diyorum.  

Basketbolla ilgili olarak, ilk konuşmacı arkadaşımızın ifade ettiği bir hususa ben de değinmek 

istiyorum. Bundan 2-2.5 sene evvel, basketbolda bir oyuncu Almanya’daki bir özel maçta 

yanlış oynatılmış. Bundan dolayı, burada Divan özel bir toplantı yaptı. Bu konuyu görüşmek 

üzere olağanüstü toplantı yaptı. Ve arkasından, bildiğiniz gibi, şimdi iddia edilen hususun 

tersine, hem gerçek kişiler, yani o işlerde rol almış olan gerçek kişiler, hem de tüzel kişi olan 

kulübümüz ceza aldı. Yani basit bir olaydı bu. Almanya’da oynanmış özel bir maçta bir 

oyuncunun formasını değiştirmişler. Ne şike var, ne hile var, ne bir şey var. Aptalca bir olay. 

Bundan hem gerçek kişiler ceza aldı, hem de tüzel kişi olan kulübümüz ceza aldı. Birinci 

konuşmacı da söyledi, hatırladığım kadarıyla, 20 puan civarında bir puanımız silindi. Yani bu 

teferruat, 18 olur, 20 olur. O civarda puanımız silindi ve o sene, düşmekten kıl payı kurtulduk. 

Basketbol takımımız küme düşüyordu, kıl payı kurtulduk. Bu hususu da dikkate alarak, 

benden evvelki konuşmacıların da ifade ettiği gibi, biz bu işin peşini bırakmayalım.  

Peşini bırakmayalım derken, bağırmakla çağırmakla olmaz. Bizim sportif alanda çok değerli 

hukukçularımız var. Bu hukukçuların da desteklerini, görüşlerini alarak bu işin takipçisi olalım. 

Bakın, basit bir olaydan hem gerçek kişi, hem tüzel kişi ceza aldı. Şimdi bunun misli ile daha 
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büyük bir olay var. Efendim, gerçek kişileri ayıralım, tüzel kişiyi ayıralım... Var mı böyle bir 

şey?  

Efendim, bu hususu da belirttikten sonra son olarak futbola geliyorum. Bu play-off sistemini 

kim icat ettiyse kendi adıma beddua ediyorum, çünkü artık bizim bedenimiz bu stresi, bu 

heyecanı kaldırmıyor. Her gün ölüp ölüp diriliyoruz, ölüp ölüp diriliyoruz. İnşallah hayırlısı ile 

biter, bu eziyetten kurtuluruz.  

Son olarak işaret edeceğim küçük bir husus var. Bu önemli maçlarda takımı herhangi bir 

şekilde fazla gaza getirmek, fazla dolduruşa getirmek de doğru değil. Küçük bir şeyi 

hatırlatacağım. Olmuş bir olayı hatırlatacağım. İki sene kadar evveldi veya 3 sene. Zaman hızlı 

geçiyor. Keita diye bir oyuncumuz vardı. Kadıköy’de oynuyoruz, rakip takımı bayağı da 

sıkıştırıyoruz. Bu oyuncumuz karşı tarafın beki tarafından devamlı faule tutuldu. Bu faul, -

sırtından çekiyor, formasını çekiyor, kolunu çekiyor- 15-20 saniye sürdü. Futbolda uzun bir 

süredir bu. Fakat nedense hakem hiçbir şey vermedi. Bizim oyuncu artık bir refleksle bir 

hareket yaptı. Şöyle bir hareket yapıldı. Yani bu faulden kurtulmak amacıyla bir refleksle 

yaptı. Tak kırmızı kart. 10 kişi kaldık ve maç gitti. Benim yöneticilerden ricam, kimler bu 

futbol şeyleriyle görüşüyorlarsa, bunlara sükûnet ve sinirlerine hâkim olma hususunu telkin 

etmelerini çok rica ediyorum. Takımımıza başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Akatlı’ya biz de teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Sayın Faruk Gürbüzer. 

Faruk Gürbüzer 

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

Galatasaraylılar,  

Öncelikle Galatasaray’a çok yakışır bir biçimde, demokratik bir ortam içinde gerçekleşen 

Divan Başkanlığı seçimini kazanan Sayın İrfan Aktar’ı ve heyetini kutluyor, başarılar diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz. 

Faruk Gürbüzer 

Bu seçim sonunda oluşan, bazı arkadaşlarımızı üzen ufak bir olay vardı. Fakat günün mana ve 

ehemmiyetine binaen, rahmetli Ali ağabeyimizin huzurunda onu sizlere dile getirmek 

istemiyorum.  
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Değerli Divan Üyeleri,  

Bugün itibarıyla Galatasaray Divan Kurulu üye sayımız 1800’ler civarında. Önümüzdeki Ocak 

ayı itibarıyla da yaklaşık 400 arkadaşımız daha aramıza katılacak. Ancak ben yeni Divan üyesi 

onurunu alabilmiş bir arkadaşınızım. Buna rağmen, son 5 yıldan bu yana, Sayın Başkanın ve 

sizlerin hoşgörüsüyle Divan toplantılarına katıldım. Maalesef, katılmış olduğum bu Divan 

toplantılarındaki katılan değerli Divan üyeleri sayımız 150-160 kişi civarında. Büyüklerimizin 

her ne şartlarda olursa olsun ön sıralarda yerlerini almış olmalarına rağmen, bazı Divan üyesi 

arkadaşlarımız bu toplantılara katılamıyorlar. Bunun elbette çeşitli nedenleri olabilir: Hafta içi 

olması, trafik, sağlık, iş... Tahmin ediyorum ki, Sayın Divan Başkanım ve Divan önümüzdeki 

dönem içinde katılımın artırılması için gerekli çalışmaları yapacaktır. Ben bizlere de bu 

konuda bazı görevler düştüğünü düşünüyorum.  

Öte yandan, Divan Kurulumuzun görevinin sadece kulübün iç dinamiklerini denetlemek değil, 

aynı zamanda, Galatasaray hak ve menfaatlerinin korunmasında aktif görevler almasından da 

yanayım. Diğer yandan, oluşturulacak ve uygulanabilecek somut projelerle Galatasaray’ın 

hak ve menfaatlerini çeşitli platformlarda arayabiliriz. Geniş halk kitlelerine bunu iletebiliriz. 

Bu projelerle ilgili olarak, Sayın Divan Başkanım ve Divanım emrederlerse, arkadaşlarımız 

tarafından hazırlanmış olan programı kendilerine arz edeceğim.  

Günümüze gelirsek, kısa ve öz sözü son olarak Refik Arkan kardeşimiz söyledi: “Figüranız.” 

Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim,  

Biz sizleri, Galatasaray aleyhine, Galatasaray menfaatlerine aykırı olan durumlarda figüran 

rolünü oynamanız için seçmedik. Biz sizleri, Galatasaray hak ve menfaatlerini korumanız için 

seçtik. Maalesef görsel ve yazılı medyada yalnızları oynamakla kalmadık. Çok enteresan bir 

şey söyleyeceğim Sayın Divan üyeleri. Çoğumuzun çocukları, birçoğumuzun kardeşleri ve 

hatta torunları geçen hafta Çarşamba günü lisemizin önünde toplandı. Yaklaşık 10-15 bin 

kişilik bir protesto yürüyüşü tertiplendi. Devlet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen 

büyüyen kalabalık karşısında sessiz kalmayı tercih eden polis nezaretinde, nizamlı, intizamlı, 

Galatasaray’a yakışır bir yürüyüş düzenlendi. İçimizden 4-5 tane Divan üyesi arkadaşımız da 

vardı. Ama olmayan kimdi, biliyor musunuz? Yönetim. Hiçbir şekilde kendi taraftarına sahip 

çıkmadı, hiçbir şekilde kendi üyesine sahip çıkmıyor. Belki bu da bir politika. Ama benim 

anlayamadığım bir politika. Sayın Başkanım herhâlde cevap verirken buna değinecektir.  

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Galatasaray’a saygılar sunuyorum.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Gürbüzer’e biz de eleştirileri için teşekkür ediyoruz. Sayın Taner Aşkın, buyurun 

efendim.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız ve Sayın Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz, Sayın Hazirun,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce, yeni görevlerinde, yeni 

seçimlerinden dolayı, seçilmiş bulunan Sayın İrfan Aktar yönetimindeki Divan Kurulu heyetini 

tebrik ediyorum. Başarılarının devamını temenni ediyorum.  

Efendim, ben çok önemli iki konu için huzurlarınızdayım. Güncel konuya biraz sonra 

değineceğim. Ama Galatasaray’ı ciddi anlamda enterese eden ve olmaması gereken birtakım 

hususların Galatasaray’da bugün niçin olduğunu bir türlü öğrenemedik, öğrenmek istiyoruz. 

Belki sayın yönetimin, Sayın Başkanın buna verecek cevabı vardır. O cevabı da hassaten Sayın 

Başkandan rica ediyorum, çünkü çok önemli.  

Efendim, Galatasaray’ın son 15 senedir, hatta 20 senedir özellikle üzerinde durduğu bir husus 

var: Açıklık, şeffaflık. Galatasaray’ın özü zaten bu, açıklık ve şeffaflık. Bu müessesede, yani bu 

okulda öğretilen de bu. İşin özü burada. Şimdi bu, bu noktada iken, 31 Martta bir kongre 

yapıyoruz. Kurulu yöneten Divan Başkanımız tarafından yönetiliyor. Evet, kongre şöyledir, 

böyledir. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Red oyu veren vardır, itiraz eden vardır. Bunların 

hepsi orada konuşuldu. Ben işin o noktasında değilim. Çok önemli bir noktadayım. Ben 

takriben 15 gün sonra, kongre tutanaklarını bir üye olarak (antr parantez bir şey daha 

söyleyeyim, itiraz eden bir üye olarak) bir yazıyla kulüpten talepte bulundum. Tarih 16-17 

Nisan gibi. İlk aldığım cevap... Sayın Başkanım, özellikle malumatınızın olduğuna asla 

inanmıyorum. Sizin dışınızda gelişen bir olay bunlar. Öyle olmasını da temenni ediyorum 

zaten. Bana verilen cevap, “Efendim, henüz hazırlıklar tamamlanmadı, zabıtlar deşifre 

edilmedi. Dolayısıyla, biraz daha bekleyeceksiniz.” Bu bir şifahi konuşma. Peki, bekleyelim. 

Bekliyorum. Aradan 3-5 gün geçiyor, genel sekreter arkadaşla konuşuyorum, Sayın Selçuk 

İrem arkadaşımızla. Efendim, bu zabıtların alınabileceğini söylüyor, fakat kendisinin rahatsız 

olduğunu, bir şekilde bir adres verirsem postayla göndereceklerini söylüyor. Ertesi gün bir 

sekreter hanım arıyor, bu zabıtları buradan alabilirsiniz diyor. Peki. Ben gidiyorum, Levent 

Akın arkadaşımız var, kulüpte genel sekreter yardımcısı. Bana bir yazıyla zabıt getiriyorlar.  
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Beyler, kimse ne aptal, ne cahil. En az onu gönderten kadar akıllı ve Türkiye’de bazı şeyleri 

bilen insanlar. Bana konuşma tapelerini zabıt diye gönderemezsiniz, tutanak diye 

veremezsiniz ve bunun için imza talep edemezsiniz benden. Orada neyi saklamak 

istiyorsunuz? Ben ısrar ediyorum ve arkasından bana bir tutanak belgesi veriliyor. Bakın, çok 

üzülüyorum Sayın Başkan. Ayın 12’sinde siz bunu Dernekler Masası’na vermişsiniz. Dernekler 

Masası’na ayın 12’sinde vermişsiniz, ben ayın 16’sında istiyorum ve bana hazır değil 

deniliyor. Ondan sonra da verilen şey, hiçbir alakası yok. Tutanak filan değil. Asla tutanak 

değil. Zabıtlar değil, sadece tapeler. Konuşanların konuşmaları. Bu değil ki tutanak. Tutanak 

bu değil.  

Çok rica ediyorum, bakın, Galatasaray’da çok önemli olan şey bu tip şeylere müsaade 

etmemek. Biz açıklığımızla, şeffaflığımızla her zaman öğündük. Bundan sonra da böyle devam 

edecek. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Benden ne gizliyorsunuz? Bu toplumdan ne 

gizleyebilirsiniz? Hiçbir şey gizleyemezsiniz. Bugün ben bunu sizden almazsam yarın dilekçeyi 

veririm, Dernekler Masası’ndan alırım. Böyle bir şey olmaz. Bunu kabul etmek de mümkün 

değil yani, çok özür diliyorum. Ama bu gerçekleri bilelim ve ben bunları sizinle paylaşmak 

zorundayım.  

Bir başka konuya daha geliyorum. Çok önemli olarak söylüyorum. Şimdi yine o kongrede, bir 

11. madde var. Bakın, geçmiş olmasına rağmen hatırlatmak babından söylüyorum. Ben direk 

olarak o maddeye itiraz ettim. O madde, Galatasaray Genel Kurulundan oylanmadan 

geçirildi. Oylandı, fakat müzakere edilmeden geçirildi. Gündem maddesi net ve açık, ama 

müzakere edilmeden geçirildi. Dikkatinizi çekiyorum. Bu tamamen iyi niyetle, benim itiraz 

ettiğim bir madde olduğu hâlde, ortamın müsait olmaması dolayısıyla Galatasaray’ın 

tekrardan bir kaosun içerisine, en azından iç dinamikleri olarak girmemesi babından ben 

böyle bir teşebbüste bulunmadım. Bunu Sayın Başkan da biliyor. Bunu diğer arkadaşlarımız 

da biliyor. Ama Galatasaray’ın hakkını müdafaa etmeyeceğim anlamında değil. Sadece ve 

sadece ortamın müsait olmamasından dolayı, şartların Galatasaray’ın aleyhine dönüşmemesi 

için ben böyle bir fedakârlıkta bulundum. Bunu kendime yediremediğim hâlde yaptım. Altını 

çizerek söylüyorum.  

Şimdi yine burada bir hususa değiniyorum. Sermaye artışıyla ilgili, bilmiyorum hepinizin 

dikkatini çeken bir husus var mı? Sermaye artışı dolayısıyla çok önemli miktarda bir sermaye 

taahhüdüne para bulmamız lazım. Şu anda satılacak hisse senedi kalmadı. Şükür Allah’a, 

hepsi bitti. Nasıl satıldığını ben kongrede söyledim, Sayın Başkan da cevap verdi. Bu konuda 
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daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Karşılıklı konuşma olmasın. Ama hemen şunu 

söyleyeyim müsaadenizle. Bence önemli çünkü.  

Şimdi efendim, bakın, konacak sermaye için biz 2014 senesinden 2030 senesine kadar -altını 

çiziyorum- 16 yıl süreyle loca ve bazı koltuk gelirlerini bloke etmiş vaziyetteyiz. Yani 3 sene 

sonra bu yönetim gider ve bir başka yönetim gelirse, ondan sonra bir 3 sene bir başkası 

gelirse, gelecek 5-6 yönetimin her şeyi kapatılmış vaziyette. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum. 

Bu, Sayın Başkanın tabiriyle, bir cepten alıp diğer cebe koyma olayı değil. Bunu kanunen de 

yapamazsınız. Yaparsınız, şöyle. Bakın, tüzük var burada. O tüzüğü açarsınız, 147. maddeyi 

okursunuz. 147. maddede bu yetki size sadece 3 yıllık iktidarınız dönemi için verilmiş bir 

yetkidir. Onun dışında bağlayıcı hiçbir karar alamazsınız ekonomik olarak. Lütfen bu hususu 

ciddiyetle ele alalım. Bu öyle bir cepten bir cebe para koymak falan gibi bir olay değil benim 

için. Olmaması gereken bir olay. Bu kadar uzun vadeli, kulübün gelirlerini... Evet, borçludur, 

harçlıdır, tamam. Kim yapmış? Kim yapmışsa yapmış. Yönetimler devamdır, gelen devam 

ettirecektir. Seçilme onun için var zaten.  

Şimdi efendim, güncel konulara geleyim müsaadenizle. Çok önemli bir konu benim için, 

güncel konu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Taner Bey, bir saniye müsaade eder misiniz?  

Değerli Üyeler,  

34 AF 354 numaralı aracın sahibi lütfen aracının başına gitsin. Diğer araçların çıkmasına mâni 

oluyormuş. Buyurun efendim, devam ediniz. 

Taner Aşkın 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Efendim, güncel konulara gelince, şöyle söyleyeyim. Bu lig 

bugün başlamadı. Ligin statüsü lig başlamadan önce ilan edildi. Ama Galatasaray Kulübü bu 

işin neresindeydi? Galatasaray yönetimi bu işe nasıl bakıyordu ve bu işin değerlendirmesini 

kendi programında nasıl yapmıştı? Çok önemli olan şey buydu. Bakın, ben Kulüpler Birliği 

doğduğu günden beri hiçbir zaman ne varlığına, ne meşruiyetine, ne de yapıcılığına asla 

inanmamış, bugün de hâlâ inanmayan ve aksini savunan bir insanım. Bir kuruluş düşünün, iki 

sayfa, -iki A4 kağıdı enine yatırın, enine kullanın- 14 maddeden oluşan tüzüğü var. Yaptırım 

sıfır, hiçbir fonksiyonu yok. Tamamen şeytani bir yapıyla kurulmuş. Efendim, Anadolu 

kulüpleri mağdur oluyorlarmış, İstanbul kulüpleri para kazanıyorlarmış. Bunu önlemek için 
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Sayın İlhan ağabeyin yaptığı, hakikaten Cavcav’ca bir şey. Onu getirmiş, yerleştirmiş Türk 

futbolunun ortasına. Bu terane böyle devam ediyor. Yok beyler, böyle bir terane yok. Bunu 

kaldırmak lazım. Bizim yönetimimizin ilk yapacağı şey, derhâl bu dejenere olmuş, dejenere 

olmuş -bakın altını çiziyorum-... Nereden geleyim, onu da söyleyeyim size. Galatasaray 

Kulübü şu son zamanda ortalama 35 bin kişiye oynuyor, 40 bin kişiye oynuyor yaklaşık. Peki, 

Gençlerbirliği Kulübü kaç bin kişiye oynuyor? 500 kişiye oynuyor. Havuzdan aldığınız paraya 

bakın. Aradaki fark 5 milyon lira, 6 milyon lira. Hani bunun adaleti? Nerede benim markam, 

nerede benim değerim, nerede benim Galatasaray’ım? Yok böyle bir şey beyler. Yok böyle bir 

şey. Azınlığın çoğunluğa tahakkümü diye bir şey olamaz. Böyle bir şey asla yok. Çoğunluğun 

azınlığa olmadığı gibi, yok. Yanlış anlaşılmasın, ama bu son derece sakat. Benim tavsiyem, bu 

işin başlangıcından, çıkışından itibaren bir yanlışımız var.  

Bakın, orada çok kurt, bu işi çok iyi bilen, ciddi anlamda yıllarını, günlerini, aylarını, saatlerini 

oraya veren ve oradan ayrılmayan bir grup insan var, bir grup zümre var. Siz bunlarla dans 

ederken bunların ayağına basmazsanız, bunların nasırını acıtmazsanız, ses getirmezseniz, 

bunlar daima sizi istedikleri şekilde döndürürler, Yani dans esnasında döndürürler demek 

istiyorum, yanlış anlamayın. Çok dikkat edilmesi gereken hususlar.  

Sayın Başkanım, benim sizden istirhamım şu. Bunu bu kürsüde ve Genel Kurul kürsüsünde de 

4-5 kere söyledim. Bir kere daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Galatasaray Spor Kulübü, 

biraz evvel Sayın Ayhan arkadaşımızın da çok doğru sözlerine, altına imza atabileceğim 

sözlerine istinaden, Galatasaray Kulübü bu işin lokomotifi olmak zorundadır. Bugünkü 

yasayla, bugünkü mevcut yasalarla Türkiye’de futbolun sonu gelmiştir. Ben şöyle bir şey 

söyleyeyim. Oldu, büyük bir aksilik oldu, UEFA bize ceza verdi ve bütün kulüpler de bu 

cezadan etkilendiler. Türkiye genelinde bir cezadan bahsediyorum. Peki, bizim B planımız 

seneye ne olacak? Ne yapacağız? İçeride oynayacağız. Peki, içeride oynadığımız zaman ne 

gerekecek? Söylüyorum size. Yine play-off’u önümüze getirecekler. Yine play-off oynamak 

zorunda kalacağız. Bir yayıncı kuruluş... Bana ne Sayın Başkanım, bana ne? Beni ne alakadar 

eder? Siz tüccarsınız, siz koskoca bir holdinge hükmediyorsunuz. Dünya çapında şöhretiniz 

var. Bir başkasının düşünmeden atmış olduğu bir imza benim ona destek çıkmam için bir 

sebep midir? Onu kurtarmak için bir sebep midir? Yok böyle bir şey. Batarsa batsın. Bana ne? 

Teklifi verirken düşünecekti. Böyle saçma şey olmaz. Evet, yardımsa yardım, tamam... Bakın, 

hiçbir itirazım yok. 34 maçta benim şampiyonluğumu tescil eder. Ondan sonra bana der ki, 

benim sıkıntım var, bana destek olacaksın. Tamam, oynarım. Ben profesyonel bir takımım. 
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Ver bana 2.5 milyon, 3 milyon maç başı, 5 maç daha oynayayım senin için. Adını da ne kupası 

koyarsan koy. Bu kadar basit. Ama bunları, bunları işte söylüyorum. Bunları yaparken, lütfen, 

lütfen çok rica ediyorum. Bakın, acıtıcı, yırtıcı, agresif olarak değil. Ama bu kadar da pasif 

olarak değil Sayın Başkan, Galatasaray yönetimi... Benim şahsen hiç kabul etmediğim bir şey 

var. Arkadaşlarım söyledi, tekrarlamak istemiyorum. Figüranlığı kendine yedirecek, figüranlığı 

telaffuz edecek insanların o masada oturmaya hakları yok. Derhâl istifa etmeleri lazım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın Taner Aşkın’ın heyecanlı konuşması için teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Ece, 

buyurun efendim. 

Murat Ece 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,  

Burada malî konularla ilgili hiçbir şekilde konuşmayacağım diye düşünüyordum, fakat Sayın 

Taner Aşkın ağabeyimin konuşmasından sonra bir iki kelime söylemek mecburiyetinde 

hissediyorum kendimi. Ondan sonra da malum konuya geleceğim, herkesin bugün konuştuğu 

konuya geleceğim.  

Bence yönetim, evet -16 sene mi, 15 sene mi, neyse- tribün gelirlerini devretmiştir Sportif 

A.Ş.’ye. Fakat düşünecek olursanız, ortada hani bundan önce hep tenkit ediyorduk ya, gelirler 

bir tarafta, giderler bir tarafta diye, ortada bir durum var. Derneğin stattan gelirleri var. 

Dernek stattan bu gelirleri nerede harcayacak? Sonuç olarak futbolda harcayacak, başka bir 

yerde harcamayacak. Çünkü o futbol takımını siz sahaya çıkarabilirseniz, o futbol takımı 

başarı kazanırsa o tribünler dolar, oradan bir gelir elde edilir ve dolayısıyla, bu gelir futbol için 

harcanır. Dolayısıyla, yapılan bu işlemde ben çok büyük bir gariplik görmüyorum. Ayriyeten, 

yapılan bu işlemi tenkit edenlerin bence buraya başka bir solüsyonla gelmeleri lazım. Yani 

solüsyon göstermeden, yapılanları tenkit etmek çok kolay. Dolayısıyla, bundan önceki 

yönetimler de, zaten ben burada bas bas kaç defa söyledim, ileriye dönük gelirlerimiz 

gitmiştir, bunun için bir hâl çaresi bulunması lazım diye. Bu yönetim bu formülü bulmuştur. 

Ha, bu formülü beğenirsiniz, beğenmezsiniz, ayrı bir konu. Ama bir formüldür bu. Ve bana 

göre, bir sound, belli bir mantığı olan bir formül. Dolayısıyla, bunun üstünde fazla 

konuşulacak bir mevzu görmüyorum, çünkü zaten stattan elde ettiğiniz gelirleri ne 
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yapacaksınız? Yine futbol kulübü içinde harcamayacak mısınız? Futbol takımı için 

harcamayacak mısınız? Ben bu konuda bu şekilde düşüncemi belirtmek istedim.  

Diğer konuya gelmek istiyorum. Beni çok üzen bir konu var Beşiktaş maçından beri. Bu, 

Galatasaray Kulübü üyesi olmayan arkadaşlarımın da bana belirttiği bir husus. Ve deminden 

beri görüyorum, herkes bu konuya değiniyor. Beşiktaş maçında berabere kaldık, üzüldüm. 

Nasıl bir dakikada 2 gol yedik, filan falan. Kalırsınız, üzülürsünüz, filan falan. Fakat maçtan 

sonraki beyanatlar benim kanımı dondurdu artık. Biz figüran olmayı kabul edemeyiz. Biz 

figüranız diyemeyiz, çünkü görevimiz bu değil bizim. Figüran olacaksak, o oyunda, o filmde 

hiç olmamamız lazım, çünkü biz Türk futbolunun lideriyiz. Bizim başarılarımıza bugüne kadar 

hiçbir kulüp ulaşmadı. Nasıl figüran olduğumuzu kabul edebiliriz, ben bunu algılayamıyorum.  

Bir de canımı sıkan daha başka bir olay var. Ertesi gün, Lig TV’yi seyrediyorum. Şansal Büyüka 

çıkıyor, “Play-off konuşulurken bütün kulüp yöneticileri oradaydı. Hiç kimse itiraz etmedi.” 

diyor. Şimdi, ettik mi, etmedik mi? Ben bilmiyorum. O toplantının tutanaklarını da görmedim. 

Ama şayet itiraz ettikse, yeteri kadar sesimizi çıkaramadık, çünkü şu anda oynanıyor play-off. 

İtiraz ettik, kabul ettiremedikse şu veyahut bu şekilde... Maçtan sonra çıkıp söylemek 

istemiyorum bazı kelimeleri, ama hoşuma gitmiyor o tür konuşmalar. Çünkü bütün camiayı 

aşağıya çekiyor bu tür konuşmalar. Çünkü sanki yani biz şampiyon... Adamlar Beşiktaş maçını 

kaybediyor, çıkıyorlar, “Biz 2 maçı alacağız, şampiyon olacağız.” diyorlar. Biz çıkıyoruz, “Zaten 

planlanmış bir oyun var ortada. Her şey Fenerbahçe için yapıldı, biz de burada figüran olduk.” 

diyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi?  

Daha başka bir şey söyleyeyim ben size. Bir de çıkıp diyoruz ki, “İkinci bile olsak, Fenerbahçe 

gidemeyecek. Ceza alacak, biz gideceğiz.” Ya bütün bu olay şampiyonluk için. Şampiyon 

olmadıktan sonra gittiniz, gidemediniz, tamam, maddî menfaatleriniz olur, şu olur, bu olur. 

Aranızda kaçınız buna razı olabilirsiniz? Şampiyonluğu kaybetmişiz, gidiyoruz. Çok mu 

önemli? Yoksa şampiyonluğu alamadık, aldık, şu veyahut bu sebeplerden, elimizde olmayan 

sebeplerden gidemiyoruz. Hangisini tercih edersiniz? Ben şampiyonluğu kaybetmeyi 

düşünemiyorum bile.  

Bakın, ben küçücük çocuktum, Baba Gündüz’ün bir konuşmasını hiç unutmam maçta. İlk 

devre mağlup bitmiş. O zamanlar, ben babamla soyunma odalarında seyrederdim maçı. 

1962’ler filan. İlk devre mağlubuz. Haftaymda dedi ki, “Bu maçı kaybederseniz burada benim 

ölümün üstünden geçersiniz.” dedi. Çıktık ve o maçı aldık. Galatasaray’da böyle bir ruh var. 

Siz kabul ederseniz ikinci olmayı, bütün camiayı aşağı çekersiniz.  
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Daha çok söylemek istiyorum, ama daha fazla konuşamayacağım. Beni dinlediğiniz için çok 

teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Murat Ece’ye teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu söz almak istiyor mu 

efendim? Buyurun Sayın Başkan. Ben görmedim Mehmet Ali, kusura bakma.  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal 

Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim,  

Aslında bugün bir cevap vermek istemiyordum, çünkü önümüzde çok önemli bir olay var. O 

olaydan sonra konuşmak, aramızda dertleşmek, bazı konulara açıklık getirmek kulübümüz 

yönünden çok daha faydalı olacaktı. Bu bakımdan, bugün vereceğim cevaplar, şu anda size 

vereceğim cevaplar biraz kısıtlı olabilir. Ama en azından bazı noktalara açıklık getirmeyi 

faydalı buluyorum.  

Bildiğiniz gibi, ülkemizde bugün yaşanan bu şike ortamında, 3 Temmuzdan beri yaşanan şike 

ortamında, biz Galatasaray olarak son derece temkinli, ama devamlı ve bıktıracak şekilde 

reaksiyon göstererek davrandık. Hiçbir zaman pasif davranmadık. Son günlerde eğer biraz 

sesimizi kıstıysak, bu, bundan sonra bunu böyle yapacağımız için değil. Bazı tedbirleri 

planladığımız ve aksiyonumuzu bağırarak, çağırarak değil... Gayet tabii burada dertleşiriz, 

kendi aramızda bağırıp çağırırız, ama akılcı yöntemlerle Galatasaray’ın varlığını ortaya 

koyacak formülleri üreterek bulacağız. Ve şu anda onu yapmaktayız. Galatasaray’a yakışan, 

diğer kulüpler gibi her gün gazetelere beyanat verip şunu da yaparız, bunu da yaparız, ligden 

çekiliriz diye tutarsız formüller üretmek değil, uzun vadeli çözümler üretmektir.  

Ben Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı olarak, tutarlı olmayan hiçbir formülün altına 

imzamı atmam ve atmayacağım da. Size şu kadarını söyleyeyim. Türkiye’nin sorunu maalesef 

artık kulüplerin teker teker çözeceği bir sorun değildir. Karşımızda çok daha organize, çok 

daha büyük ve maalesef her ortamdan desteklenen bir oluşum vardır. Bu oluşumun 

karşısında biz Don Kişot olamayız. Daha evvel de arz ettim sizlere, akılcı çözümler ve akılcı 

yöntemlerle bununla mücadele edebiliriz. Bunun dışında, daha oyuna ilk adımımızı attığımız 

andan itibaren kaybolmamız son derece doğaldır. Biz bu riski alamayız. Türkçede bir laf 

vardır. Derler ki, akıllı baş, pardon, taçlı baş akıllanır. Siz bizim başımıza bir taç koydunuz. Bu 

bize bir mesuliyet aktarmaktır. Ben bu mesuliyetlere göre davranmak zorundayım. Maalesef 

bazı arkadaşlarımın lüksüne sahip değilim. Evimde olduğum vakit, ben de aynı şekilde itiraz 
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ve aynı şekilde infial içinde oluyorum. Ama işimin başında iken akıllı olmak zorundayım, 

tedbirli olmak zorundayım ve sizlerin haklarını gece gündüz korumak zorundayım. 

Önümüzdeki günlerde, bu konuda neler yaptığımızı, neler yapacağımızı herhâlde sizlere daha 

detaylı şekilde anlatmak imkânını bulurum. Ama bugün için bunu söylemem stratejik olarak 

mümkün değil.  

İsterseniz buraya çıkmışken bazı konulara da açıklık getireyim. Ufak tefek konular gibi 

görülmekle beraber Divanımızı direk ilgilendiren konulardır. Bir tanesi, Divan üyelerinin 

toplanıp lokal olarak kullanacağı bir yer. Hasnun Galip şu anda restore ediliyor. Onun alt katı 

Divan üyelerimiz için bir lokal olarak düzenlenmektedir. Bunu bu vesileyle sizlere bildirmiş 

olayım.  

Bunun dışında, Kalamış ve Kalamış Tesisleri’miz devreye giriyor. Önümüzdeki dönemde oraya 

kadar zahmet etmek isteyen Divan üyelerimiz olursa, orada da mükemmel bir lokalimiz 

olacak. Pamukspor Tesisleri zaten bu şekilde donatıldı. Orasını da kullanabilirsiniz. Ergun 

Gürsoy Yüzme Havuzu’nun kontratının uzatılması için daha henüz zamanımız var. Acil bir 

durum yok. Bunları kısaca geçmiş olayım, bildirmiş olayım.  

Bu arada, şeffaflık ve açıklık konusunda da herhangi bir şekilde bir prensip ve bir yöntem 

farklılığı yok. Aynen devam ediyor. Taner Aşkın kardeşimin istediği zabıtların bu şekilde bir 

formalite yüzünden eline geçmemiş olması üzücü. Ama bunlar, kendisi de belirtti zaten, 

Dernekler Masası’nda var. Eline şu ana kadar geçmediyse, ben bizzat ilgileneceğim ve 

kendisine bunların iletilmesi için elimden geleni yapacağım.  

Kongrede 11. maddenin müzakere edilmeden oylanmış olması, doğrusunu isterseniz, kongre 

başkanımızın, kongreyi yöneten başkanımızın tasarrufudur. Gözden kaçmış olabilir. Bu 

konuda bizim maalesef yönetim olarak herhangi bir katkımız veyahut da bir tasarrufumuz 

olmadı, olması da mümkün değil, takdir edersiniz.  

Bu arada, hisse senetleri satışı bizim bu malî konuda geliştirdiğimiz yöntem. Murat Ece’ye 

teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu konuyu zaten ihtisas konusu olması dolayısıyla tek 

anlamış arkadaşımız olarak gözüküyor. Bunun, camiamıza A’dan Z’ye faydalı, en ufak bir 

zararı olmayan, öyle 2030’lara kadar filan da bizi hiçbir haktan mahrum etmeyecek, 

Galatasaray’a ait olan gelirlerin yine Galatasaray için kullanılacağı ve dışarıya gönderilmeyen, 

taşmayan ve bir haktan vazgeçme anlamına gelmeyen bir işlem olduğunu anladıkları için 

kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada, özellikle sizlere de anlatma imkânı bulduğu için... 
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Figüran kelimesi talihsiz bir kelime. Ben kullanmadım, arkadaşlarım kullandı. Ama 

arkadaşlarımın da arkasındayım. Benim izahat şeklim şu oluyor. Siz, az evvel bahsettiğim gibi, 

büyük bir gücün karşısında tek başınasınız. 3 Temmuzdan beri, buna tek başımıza dayandık 

ve karşılıklı itişmeden ve karşılıklı kavgadan kuvvetlenen bir ekiple beraber bir kriz 

yönetiyorsunuz. Bazen burada çaresizliğe düştüğünüz oluyor, çünkü etrafta büyük bir 

haksızlığı görüp, -yenilmekten veya berabere kalmaktan bahsetmiyorum, Beşiktaş maçındaki- 

daha geniş çaptaki bir haksızlık ortamını, adalete olan güveninizin sarsıldığı bir ortamı 

hissettiğiniz vakit, kim olursa olsun, böyle bir infial içinde olur. Buradaki figüran kelimesi işte 

bu çaresizliğin arkadaşlarım tarafından ifadesidir. Galatasaray olarak, biz çaresiz değiliz. 

Çarenin yollarını, az evvel arz ettiğim gibi, en akıllı yöntemlerle bulmak ve bunları uygulamak 

zorundayız. Ama konuşmaya geldiği vakit, bugün konuşulmayacak bir yerdeyiz. Sözün bittiği 

yerdeyiz ve burada konuşmak sadece mağlup olmanın sebebi olabilir.  

Lütfen hepimiz soğuk kanlı olalım. Hayırlısıyla, bu Cumartesi günkü maçı geçelim. Buradan 

başarıyla çıkacağımıza, hak ettiğimiz başarıyı ve şampiyonluğu alacağımıza benim şahsen 

inancım tam. Ama diyorlar ya top yuvarlak, ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyeyim, 

şampiyon olmamız veya olmamamız bir yana, Galatasaray’ın geçen seneki başarılarından 

sonra bugünkü başarı dengesine baktığımız vakit, bence bütün oyuncularımızı, teknik 

heyetimizi takdirle anmamız gerektiğine inanıyorum. Netice ne olursa olsun, Galatasaray için 

hayırlı olacaktır. Spordur, kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama hepimiz tam yürek 

olarak ekibimizin arkasındayız, diğer spor branşlarında olduğu gibi. Farkındaysanız, geçen 

seneden bu seneye çok ciddi sportif başarılarla beraber gidiyoruz. İnşallah devam eder. 

Saygılarımla efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sakin, güç olma Galatasaray’ın 

özelliğidir değerli arkadaşlar. Boş yere, bazen gereksiz yere yaygara yapmamız bize de 

yakışmaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Toplantıyı kapatıyorum.  

 

 

 

 

 



32 
 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

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

        Sekreter            Sekreter 

 


