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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 09 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Adası’nda 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Temmuz 2014 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Temmuz 2014 olağan Divan toplantısını 

açıyoruz. 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 1 aylık süre içinde vefat eden 2529 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz Melih Kazancı, 4443 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Özcan Erkmen, 

5622 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mübeccel Çelikbaş, 6729 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Semira Şengül, 9105 sicil numaralı kulüp üyemiz Tunç Tekçe ve aramızdan ayrılmış 

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

Teşekkür ederim. Buyurunuz. Şimdi bugünkü toplantımızın gündemini 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. Divan Kurulu İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2014 toplantısı hakkında 

toplanmama konusunun görüşülmesi ve karar alınması, 

4. Etik spor için boykot konusunda genel görüşme, 

5. Güncel konular ve dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

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

edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı ya sessiz konuma alınız, ya kapatınız. Gündeme geçmeden önce, 

size arz etmek istediğim 3 kısa konu var.  

Birisi, efsane Başkanımız Ali Tanrıyar bugün saat 11 civarında beni aradı, sıcak hava 

dolayısıyla toplantımıza katılamayacağını beyan etti. Hepinize sevgi ve saygılarını iletti. 

Galatasaray’da hâlâ bu tür eski usul saygının devam etmesi de insanı memnun ediyor. Bizim 

Değerli Başkanı aramamız gerekirken, Değerli Başkan bize mazeretini bildiriyor.  

İkinci konu, Divan Kurulu üyeleri için öngörülen yıllık kombine kartlarla ilgili. Bugüne kadar 

kombine kart yenileme talebi olan üye sayımız 330 kişidir. Yeni kombine kart müracaatı 

yapan 50 üyemiz var. Yani toplam 380 kombine kart talebi mevcuttur. Geçen yıl 630 adet 

talep yapılmıştı. Demek ki bu yıl 270 Divan üyesi taleplerinden vazgeçmişler. Passolig 
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uygulaması sebebiyle, alınan kartların şahsen kullanılma gereği, geçen yıl yapılan ilave olarak 

tahsis edilen 1 ila 5. sıra arasındaki yerlerin yağmur alması ve görüş imkânının sınırlı olması 

ve son olarak fiyata KDV ilavesi sebebiyle 2.250 lira fiyat tespitinin 270 üyemizin kartlarını 

yenilememe sebebini doğurmuş olduğunu zannetmekteyiz. Hâlen müracaat etmeyi düşünen 

üyelerimiz olursa, yıllık kombine kart imkânı mevcuttur. Bu konuyla ilgili son müracaat tarihi 

18 Temmuz Cuma günüdür. Talep olmadığı takdirde, kullanılmayan 270 yerin satışa 

sunulması için bilet ofisine bilgi verilecektir. Bilvesile arz ederim.  

Son konu, Nevzat Dindar isimli basın mensubunun kaleme aldığı ve 2 Temmuz 2014 Salı 

günkü Milliyet gazetesinde yayınlanan, bugünkü Divan toplantısı ile ilgili asılsız ve hayal 

ürünü olan yazıyla ilgilidir. Bu kişi benimle hiçbir teması olmadan, ismimi ve Divan Başkanlığı 

görevimi de yazısına dahil ederek asılsız ve hayal ürünü, Divan üyelerini toplantı öncesi 

yönlendirmek, ayrıştırmak ve kafa karışıklığına sebep olmak üzere basın ahlakına aykırı bir 

yazı hazırlamış. Divan üyelerinin ikazı üzerine yazıyı buldurdum ve aynı gün kulübün resmî 

internet sitesinden yazının asılsız ve hayal ürünü olduğunu resmî olarak ifade ettiler. Bu 

yazar, Nevzat Dindar daha önce de bu tür asılsız ve kasıtlı yazılar yayınladığı için tekzip ve 

tazminat davaları dahil hukuki süreç kulüp yönetimi tarafından başlatılacaktır. Ayrıca 

merhum Abdi İpekçi döneminden beri Türkiye’ye spor gazeteciliğini tanıtan milyonlarca 

taraftarın spor haberlerini takip etmesine öncü olan Milliyet Gazetesinde bu tür kasıtlı, 

özensiz ve hayal ürünü yazıların neşredilmesinden dolayı, Divan Başkanlığı olarak 

duyduğumuz rahatsızlığı Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’ya bir yazıyla 

bildirdim. Tüm Divan üyelerinin bilgisine sunarım. Bu tür kasıtlı haberleri ilgilisinden teyit 

etmeden gereksiz tartışmaların yapılmasının kulübümüzün birlik ve beraberliğini 

zedeleyeceğini bilvesile tüm üyelerimize hatırlatırım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’la ilgili basında çıkan yazılara lütfen dikkat ediniz. Hem özensiz, hem hakikate 

aykırı yazılar çıkabiliyor. Onun için, birdenbire fevri yorum yapmayın, reaksiyon göstermeyin. 

Lütfen ilgilisine sorun. Mesela bu yazı Divanla ilgiliydi. Sağ olsunlar, birkaç Divan üyesi beni 

telefonla aradılar ve derhâl takip ettik, üstüne düştük. İşte gerekli müdahaleleri yaptık. Başka 

konularda da olabilir. Dikkatinizi çekiyorum.  

Şimdi gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı tutanaklarının 

takdimi ve oya sunulması. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının oya sunulması hususunda 

şunu arz etmek gerekiyor. Geçen ayki toplantımız Divan İç Tüzüğü’nün 26. maddesi uyarınca, 

Yönetim Kurulunun talebi üzerine kapalı toplantı olarak düzenlenmiştir. Bu toplantıya ait 

tutanaklar kulübün mahrem evrakı niteliğinde olduğu için basılı olarak dağıtılmayacaktır. 

Mahrem evrak niteliğindeki bu tutanak talep eden Divan üyelerine imza karşılığı teslim 

edilebilecektir. Divan Sekreteri Erol Bey’in yanında bir miktar var. Arzu eden, talep eden 

değerli üyelerimiz alabilirler. Ama biliniz ki, mahrem evrakın manası, o size tevdi edilmiş bir 

özel evraktır. Sağda, solda yayınlanması, dolaşması uygun değildir. Bu açıklama ışığında, 

toplantı tutanaklarının kabulünü oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Sayın Divan Kurulu ve Başkan,  

11.04.2014 tarihinde İdare Heyetine yazdığım öneri ve analizin Divan üyelerine okunmasını 

rica ederim. Geçen Divan toplantısında, İkinci Başkan Özkan Olcay Bey’in üstüne basarak 

söylediği harcamaların ve yatırımların çok daha kontrollü olacağı çok yerinde bir fikir. Başka 

türlü malî durumumuzun düzelmesi imkânsız. Sayın Başkan ve İdare Heyetinin basketbola 

koyduğu tavır bence çok yerinde bir hareket. Bu kokuşmuşluk yalnız basketbolda değil, bütün 

amatör şubelerde ve hatta futbolda aynen devam ediyor. Bence diğer kulüpler de anlar ve 

Türk sporu istenilen güzelliklere kavuşur. Bütün branşlarda o kadar büyük paralar dönüyor ki, 

bu çirkinliklerden dönmek çok zor olacaktır. Herkese iyi yazlar.  

Saygılarımla.  

3005 Kerim Uzuner  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Kerim Uzuner, dördüncü maddede görüşeceğimiz konuyla ilgili şahsi kanaatini de ifade 

etmiş. Bilginize sundum.  

Efendim, Divan Başkanlığına ulaşan iki ayrı yazı var. Bir tanesi, hukukçu üyelerimizden 

Yıldırım Baysal’ın bir açıklaması. Uzun olduğu için okutmuyorum. Hukuki teknik bir konu. 

Ancak Yönetim Kurulunun bu konuyla ilgili birimine gerekli bilgi tarafımdan sunulacaktır.  

İkinci yazı ise Sayın Hayri Dökmecibaşı üyemizin bir yazısı. Aslında bu basında intişar etmiş 

olan nahoş bir konu. Yani FİFA nezdinde menajerlik yapan bir arkadaşın, Sayın Kulüp Başkanı 

ve yönetimle ilgili kullandığı gayet saygısız, terbiyesiz ve seviyesiz bir TV programı var. 

Hakaret ihtiva eden bir konu var. Onu sizlere arz etmek benim yönetim anlayışıma uygun 

değil. Galatasaray için uygun görmüyorum. Ancak şöyle bir şey var. Tahkik ettim. Tabii ki 

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu gerektiği şekilde, usulüne uygun bunun cevabını hem resmî 

sitede vermişler, hem de gereken hukuki müracaatlar yapılıyor.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Büyük olmanın zorluklarını hepimizin hissetmesi lazım. Yani Galatasaray Kulübü büyüdükçe, 

bu tür konular -eğer şahsi ahlaki değerleri yüksek değilse- basın mensubundan da gelebiliyor, 

FİFA menajerinden de gelebiliyor, şundan da, bundan da gelebiliyor. Lütfen dikkatli olalım. 

Bu insanların pek çoğunu muhatap alma gereği yok. Ancak kulübümüzün bu işlerle sorumlu 

yetkili birimleri var. Onlar usulüne uygun şekilde müracaatlarını yapıyorlar. Ondan da emin 

olunuz.  

Efendim, gündemin üçüncü maddesine geçeceğim. Gündemin üçüncü maddesi, Divan Kurulu 

İç Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca, Ağustos 2014 toplantısı hakkında toplanmama 

konusunun görüşülmesi ve karar alınması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulu üyelerinin yaş ortalaması ve mevsimsel sıcaklık durumu da göz önüne alınarak, 

Divan İç Tüzüğü’ne bu 6. madde konmuştur. Rahmetli Eşfak ağabeyin ben yardımcılığını 

yaparken, 2 ay kapatırdı Eşfak ağabey. Ancak biz Temmuz ayı toplantısının önemli olduğunu 
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bildiğimiz için, Temmuz ayı toplantısını yapıyoruz. Ancak Ağustos 2014 toplantısının 

toplanmama kararı hususunda sizlerden söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Bilahare 

oylamaya geçeceğim. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen var mı efendim? Yok. Olmadığına 

göre, Ağustos ayında toplanmama kararı hususunda oylarınızı talep ediyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ağustos ayında toplantı yapmayacağız. 

Divan Kurulunun aldığı bu karar uyarınca, ilk toplantımız 10 Eylül 2014 Çarşamba günü 

yapılacaktır. Kalamış bizim tesislerimizden birisi, ancak toplantı için pek uygun bir yer değil.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündemin dördüncü maddesine geçiyorum. Etik spor için boykot konusunda genel görüşme 

açacağız. Önemli bir konu. Galatasaray Spor Kulübü tarihindeki önemli bir konu. Üyelerimiz 

arasında çeşitli şekilde görüşülmekte ve yorumlanmaktadır. Bu önemli konunun karar 

aşamasında Başkan ve Yönetim Kurulunun temaslarını, konunun arka planını, Divan Kuruluna 

sunmasını Sayın Başkandan dileyelim. Bilahare konuyu bu açıklamalar ışığında genel 

görüşmeye açacağım. Sayın Başkan, buyurun efendim. Söz sizin.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal 

Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Geçtiğimiz 17 Haziran günü, yönetimimiz oldukça ciddi ve önemli bir karar almak durumunda 

kaldı. Bu karar öyle kolayca, ezbere alınan ve alınabilecek bir karar değildi. Bunun sebeplerini 

herhâlde basından veyahut da bizim yaptığımız açıklamalardan genel olarak duyma imkânınız 

olmuştur. Ben bugün size biraz daha detaylı olarak bu olayın iç yüzünü anlatmak istiyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü, başarıya endeksli, kupaları kazanmak üzere organize olan, 

gençlerinin alın teriyle, yöneticilerinin emeğiyle ve sizlerin de desteğiyle başarıya koşan bir 

kulüptür. Galatasaray Spor Kulübü, herşeyden önce, etik spor, fair yarışma ve dayanışma, 

kardeşlik ve dostluk bazında yapılan bir spor için kurulmuştur. Atalarımızın, büyüklerimizin, 

bizden evvelki yöneticilerimizin bize bu güne kadar verdiği emanet budur. 2011 senesi 

Temmuz ayının 3. günü, hepinizin bildiği gibi, Türkiye’de pandoranın kutusu açıldı ve bu 

kutunun içinden bir sürü yanlışlık ve gerçekten spor ahlakına uymayan 1.600 sayfalık bir 

doküman çıktı, araştırmalar sonunda. Tabii ben o zaman iş başına yeni gelmiştim, bana bu 

görevi yeni tevdi etmiştiniz. Ben de şaşkınlık içinde bu gelişmeleri bir müddet izlemek 

zorunda kaldım. Ama sonra, bu işlemin içine Galatasaray’ımızın da çekilme gayretlerini çok 

net olarak izlediğim için, elimden geldiği kadar, imkânlarımı kullanarak camiamı ve benden 

evvelki yöneticileri savunmaya ve bu işin dışında tutmaya çalıştım.  

Öte yandan, 3 Temmuz bana bir ümit verdi. Demek ki sporumuz gerçek bazına, hedefine 

ulaşmak üzere bir yenilenme süreci içine giriyordu. 3 Temmuz dolayısıyla geçtiğimiz 8-10 yıl, -

belki daha uzun süre için de, bilmiyorum- yaşanan bazı yanlışlıklar artık düzeltilebilecekti. Bu 

hepimizin bilinçlenmesini sağlayacak, spor yöneticilerinin ve seyircilerinin ne pahasına olursa 

olsun başarı, ne pahasına olursa olsun kupa anlayışını değiştirecekti. Bütün beklentim ve 

gerçekten 3 Temmuzdan sonra artan ümitlerim buna dönüktü. Bu bir anlamda gerçekleşti. 

2011, 2012 sporda gerçekten hemen hemen bütün branşlarda bir eskiye dönüş, yani huzur, 

yarışmalarda biraz daha dikkat, hakemlerin, federasyonların davranışlarında -her ne kadar 

tam olarak olmasa dahi- yine de bir iyileşme izledik.  
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Ancak bu sene, özellikle Yargıtay kararları sonrası yapılan uygulamalar ve bunun sonucunda 

havada kalan bazı neticeler dolayısıyla sporumuz 3 Temmuz 2011 senesinin gerisine dönme 

süreci içine girdi. Biz bunu yönetim olarak yakından izledik. Bunu sadece futbolda, sadece 

basketbolda, sadece kürek sporunda değil, hemen hemen bütün yarıştığımız dallarda, 

federasyonların bu konudaki etkisini her gün biraz daha ağır bir şekilde üzerimizde 

hissetmeye başladık. En son, mesela geçtiğimiz dönemde kürek konusunda bir olay oldu. 

Galatasaray’ın başarılı olduğu branşlar Kürek Federasyonu tarafından yarışmadan çekildi, 

başka bir kulübün başarılı olduğu branşlar o yarışmaya dahil edildi ve biz o şampiyonayı 

kaybettik.  

Bundan sonra, basketbol olayını yakından izlediniz. Geçen sene şampiyon olduğumuz bir 

branş. Bu sene başkalarının bütçelerinin çok daha altında olan bir bütçe ile, tamamen iman 

gücü, disiplin ve çalışma azmi ile yaratılan bir başarı sonucu final oynamak durumuna kadar 

geldik. Hocamız, oyuncularımız alın teri ile ıslattıkları parkeden her defasında başarıyla 

çıktılar. Bunun sonucunda hepimizin ümidi ve beklentisi, gayet tabii hakkaniyete uygun, 

düzgün bir final yaşamaktı. Galatasaray bu finalleri her zaman çok sevmiştir. Biz böyle bir 

finalin yaşanmasına vesile olan, yardımcı olan, destek olan, bunu hazırlayan bir Yönetim 

Kurulu olarak bundan sadece gurur duymadık, aynı şekilde mutlu da olduk. Ancak 2-2’lik 

sürece geldikten sonra, üçüncü, yani Fenerbahçe’nin bir tek farkla aldığı maçta hakemin son 

dakika yaptığı çok bariz hata herkesin malumudur. Her ne kadar medyamız bunu çok net bir 

şekilde anlatmamakta ısrarlı olduysa da, biz bunu imkânlarımızla sizlere ve taraftarlarımıza 

anlatmaya, duyurmaya çalıştık. Ama takipçisi olmaya da devam ettik, çünkü yönetimin 

görevi, bu tip şeyleri yalnız görmek değil, aynı zamanda takip etmek ve çözümünü bulmak, 

çözümünü bulamıyorsak gerekli reaksiyonları göstermektir.  

Olay burada kalmadı. Bizim karşı sahada oynadığımız son maçta, bir evvelki maçta bize 3 tane 

anons yaptıran hakemler, karşı tarafa 2 anons yaptırıp üçüncüyü yaptırmadılar. Hâlbuki maç 

bittiği vakit, sahaya inen yüzlerce seyirci, oyuncularımıza ve yöneticilerimize yapılan 

saldırılar, bütün bunların görülmemesi için, salonda 3 saat evvelden düzenlenen bir sistemle, 

başka yönlere çevrilen kameralar dolayısıyla gerçek bir oldu bittiye bağlandı iş ve rakibimiz 

ceza almadı. Yani seyircisiz oynama cezası onlara uygulanmadı. Araştırdık, dedik ki, acaba 

disiplin cezalarında üçüncü anons yapılmasa dahi bu ceza uygulanabilir miydi? Gözlemcilerin 

verdikleri raporlara göre bu ceza uygulanabilirdi. 2 maç veya daha fazlası değil, ama en 

azından 1 maç seyircisiz oynama cezası uygulanabilirdi. Uygulanmadı. Yalnız 

uygulanmamakla kalmadı. Bizim sahamızda, bizim yendiğimiz maç neticesine kadar da bu 

ceza veyahut da ne tip bir cezanın verilip verilmeyeceği açıklanmadı. Oraya gelen Federasyon 

Disiplin Kurulu üyesine ben bu üzüntümü ve şaşkınlığımı ilettim. Dedim ki, “Doğru bir şey 

yapmıyorsunuz. Cezayı açıklayacaksanız, bu maç oynanmadan açıklamanız gerekirdi. Burada 

bir iyi niyet süzmüyoruz.” Gülerek geçiştirdi.  

Sonra Yönetim Kurulumuz oturdu ve şöyle bir düşünce içine girdik. Biz alın teriyle buraya 

kadar geldik. Milyonlarca lira para harcadık, ama bu sahada kurulan tertip, üstelik o aynı 

hakem kadrosu ile ve aynı seyirci kadrosu ile, aynı kamera kurgusu ile biz bu maça sadece 

yenilmek üzere davet edilmiştik. Kurgu sağlandı. Burada iki şeyimiz vardı. Ya gelip burada 
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oynayıp, yenilip rakibimize kupayı kaldırma zevkini vermek -bu zaten kapanıp gidecekti- 

veyahut reaksiyon göstermekti. Sizin bizden beklentiniz herhâlde ikincisiydi. Biz böyle 

değerlendirdik. Reaksiyonumuzu göstermek zorundaydık ve sahaya çıkmama kararını bu 

şekilde aldık.  

Sahaya çıkmamakla ne kazandık veyahut da ne kaybettik? Evet, bir kupa kaybettik. Yüzde 10, 

yüzde 50, yüzde 60, bilmiyorum. Bir ihtimalle biz bu kupayı alabilir miydik? Alabilirdik. Ama 

bu kupayı almak bir mucize olurdu. Hesap kitap meselesi. Çünkü her şey kupanın alınmaması 

üzerine monte edilmişti. Böyle bir kupayı rakibimize bir alet olarak aldırtmak, onlara bir 

“fover” olurdu, onlara bir kazanç sağlamak olurdu. Sahaya çıkmamak Türk sporu adına, 

sadece orada bir kupa adına değil, temiz spor adına bir bayrak kaldırmak anlamında oldu ve 

bunda ısrarlı olduk. Ama orada da bırakmadık işi. Federasyon Başkanı ile ben birebir 

konuştum, kendisinden rica ettim. Dedim ki, “Yanlış bir işlem yapıyorsunuz. Karşı tarafa, bize 

verdiğiniz cezanın yarısını verin, bir maç seyircisiz oynansın ve huzur içinde bir final 

yaşayalım. Şu hakem kadrosu da şaibelidir, bunları değiştirin. Şaibeli oldukları netleşmiştir. 

Bu bir iftira da değildir. Video görüntüleri nettir. Bu arkadaşların yerine de daha sağlıklı, 

hepimizin güvenebileceği bir hakem kadrosunu koyun.”  

Federasyon Başkanımız her ikisini de reddetti. Her iki alternatife de, her iki şekle de mutabık 

olmadığını, bizim gelip orada bu maçı oynamamız gerektiğini net ve açık bir şekilde, ısrarlı bir 

şekilde bana izah etti. Ben de kendisine, bu şartlarda kendi takımımızı bu sahaya 

getirmeyeceğimizi, bunun Türkiye’de bir ilk olacağını, ama bunun sadece bu davranışla sınırlı 

kalmayacağını, Galatasaray’ın ve yönetimimizin bundan sonra gerekli tedbirleri alıp, bu spor 

dalı temizleninceye kadar her şekilde reaksiyonunu göstereceğini net olarak kendisine 

anlattım. Netice bundan ibaret. Yeterli mi?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan, söz sizin, istediğiniz kadar devam edebilirsiniz.  

Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal 

İsterseniz ben sözü arkadaşlarıma bırakayım. Muhakkak ki soruları olacaktır dostların, o 

sorular için tekrar bir kere daha çıkar, cevap verme imkânını verirseniz konuşurum. Teşekkür 

ederim efendim, sağ olun.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Peki efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Konumuz etik spor için boykot. Bu konuyla ilgili, Sayın Başkanın verdiği açıklamalar ışığında 

genel görüşme açıyorum. Söz almak isteyenler var mı efendim? Muzaffer Demir, Ayhan 

Özmızrak. Hangisi efendim? Evet efendim, Cengiz Akatlı. Lütfen isimlerinizi hatırlatırsanız, 

bazen hafıza-i beşer şaşar. Başka, Ahmet Şenkal yazdık. Zatıalinizi de yazdık efendim. 

Okuyacağım şimdi, söz almak isteyenleri. Muzaffer Demir, Ahmet Şenkal, Ayhan Özmızrak, 

Cengiz Akatlı, Taner Aşkın, Hayrettin Kozak, Mehmet Bilen. Tamam efendim, o zaman 7 

arkadaşımız müracaat etti. Sayın Muzaffer Demir, buyurun, söz sizin.  
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Muzaffer Demir 

Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Kardeşlerim, 

Buraya çıkmamın tek sebebi, alınan bu kararın % 100 doğru olduğuna kanaat getirdim. 

Sebebini de şöyle izah edeyim. Parkeden o parkeye ter akıtmamış kişilerin bu konuda çok 

fazla konuşmasını da kabul etmiyorum. Birinci maçta maçı kaybettik. Basketbolda öyle bir şey 

vardır ki, çaldığınız ve çalmadığınız bir iki düdükle maçın şeklini istediğiniz gibi 

değiştirebilirsiniz. Nitekim ikinci maçta, son saniyede çalmadıkları düdükle kazandığımız maçı 

çaldılar. Arkadan geldiler, bizi 3. maç, en son maça çıkartmaya kalktılar, aynı hakemlerle 

beraber. Birinci maçtaki hakemleri son maçta da sahaya sürmeleri bence tamamen şaibelidir. 

Dolayısıyla, Başkanımın almış olduğu kararı saygıyla tebrik ediyorum kendisini.  

Benim söyleyeceğim bu kadar. Çok fazla da bu konuya girmek istemiyorum. Alınan karar % 

100 doğrudur ve bu şekilde basketbol, spor yapmanın da imkânı yoktur. Bu arada, 

antrparantez bir şey daha söyleyeceğim. Basketbol Federasyonu, Türkiye’de hakem 

kalmamış gibi, yine bu iki hakemi buraya getirmekle büyük bir hata yapmıştır ve Sayın 

Başkanımız da bu karara tepkisini koyarak doğru yapmıştır.  

Söyleyeceğim bundan ibaret. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Muzaffer Demir’e teşekkür ediyoruz. Belki hatırlamayanlar olur, Sayın 

Muzaffer Demir, kulübümüzün Milli Takım’a kadar yükselmiş basketbolcularındandır. İkinci 

konuşmacı, Sayın Ahmet Şenkal.  

Ahmet Şenkal 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Ben 4581 Ahmet Şenkal. Efendim, Divan Kurulumuzun bugünkü oturumu gerçekten önemli. 

Basketbol takımımızın maruz kaldığı talihsiz bir olaydan yola çıkarak malum çevrelere karşı 

ileriye dönük duruşumuzu belirlemeye çalışacağız. Olay belli. Basketbol takımımız, Yönetim 

Kurulumuzun aldığı karar gereği şampiyonluk maçına çıkmadı ve bildiğiniz gibi, hafif çapta 

kıyamet koptu. Efendim, bendeniz basketbolcu değilim, ama sporcuyum. Konuya belki diğer 

arkadaşlarımdan, diğer konuşmacılardan biraz farklı yaklaşacağım. Ama konuya girmeden, 

içimden geçeni hemen belirtmek istiyorum. Ben bu denli ciddi, hatta hayati bir durumda, 

özellikle Divan Kurulumuzun acilen olağanüstü toplanmasını ve camiamızın sesini sıcağı 

sıcağına dosta, düşmana duyurmasını, o güdümlü federasyona tabiri caizse kiminle dans 

ettiğini göstermesini yeğlerdim. Olmadı, toplanamadık. Ve aradan geçen yaklaşık 1 ay 

zarfında da olay maalesef biraz soğudu, ilk günkü canlılığını, hararetini yitirdi. Bu saatten 

sonra lehimize nasıl bir gelişme olur? Nasıl önlemler alırız? Sayın Başkanım, önlemler alacağız 

dedi. Mutlaka düşünüyorlardır kendileri, ama biraz zor olacak gibi.  

Efendim, şimdi dönüyorum konumuza. Ben Değerli Başkanımızın Galatasaray TV’deki 

konuşmasını çok kısa olarak hatırlatmak istiyorum. Değerli Başkanım o konuşmasında dedi ki, 

“İpleri başkalarının elinde olan Basketbol Federasyonunun aldığı kararı tanımıyoruz.” dedi. 

“Can güvenliğimizin olmadığı bir maçın seyircili oynatılması Türk sporuna ihanettir.” dedi. 

“Şike hükümlüsü şahısların kurumları baskı altına aldıkları bir ortamda adaletten söz 
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edilemez.” dedi. “Galatasaray’ımız bu kirli senaryoların parçası olamaz.” dedi ve ekledi: 

“Basketbol bayan ve erkek takımlarımızın gelecek yıl liglerden çekilmesi hususu da en kısa 

sürede değerlendirilecektir.” dedi. Evet, güzel. Hepimizin, benim de katıldığım güzel 

söylemlerdi. Dedi de, inşallah yanılıyorumdur, sözler biraz orada kaldı. Başkanımızın ve 

dolayısıyla Yönetim Kurulumuzun bu net ve açık yaklaşımları, hemen arkasından gelecek 

daha gür, daha sert, daha kararlı seslerle desteklenmeliydi. Camiamızın tüm fertleri, kurulları, 

kurumları, duayenleri, ağır topları, aralarında nasıl konuşurlarsa konuşsunlar, kapalı kapıların 

ardında ne tür yorumlar yaparlarsa yapsınlar, dışarıya, alınan kararın kesinlikle arkasında 

durdukları, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde oldukları mesajlarını vermeliydiler. 

Maalesef bazıları böyle yapmadılar. Hatta yanlış anlaşılacak söz ve davranışlarla, bir alay 

kendini bilmeze Galatasaray camiası ikiye bölündü demek fırsatını bahşettiler.  

Devam edeceğim, ama burada müsaadenizle çok küçük bir parantez açıp, benim de mensubu 

olduğum, Galatasaraylı Sporcular Derneği’miz yöneticilerine jet süratiyle verdikleri net ve 

kesin destek mesajından dolayı kişisel teşekkürlerimi iletmek istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu tatsız olay ne yazık ki olmuştur ve camiamızı da üzmüştür. Ancak unutmayalım ki, bu 

durup dururken ortaya çıkmış spontane bir olay değildir. Bu yıllardan beri süre gelen 

densizliklerin, camiamıza karşı oynanan oyunların son halkasıdır. Ve biz beraberce gerekli 

önlemleri almazsak, alamazsak, gerekli cevabı en sert şekilde vermezsek, veremezsek, 

mütevekkil tutumumuzu sürdürürsek, bundan böyle de benzer oyunların dozunu arttırarak 

devam ettirileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Artık uyanalım, artık kabul edelim, karşımızda 

ahlaksız, yüzsüz, vicdansız, utanma hissini ve karakter kavramını unutmuş bir güruh var. 

Şerden besleniyorlar ve kıskançlık krizlerine giriyorlar. Böyle insanlardan her türlü kötülük 

gelir.  

Hepimiz spor gündemini takip ediyoruz. Sadece basketbolda değil, tüm branşlarda başımıza 

gelenleri ya da başımıza getirilmek istenenleri görüyoruz. Yani aslında perşembenin gelişi 

larşambadan belliydi. Bardak doldu, doldu ve basketbolda taştı.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Biz yıllardan beri tüm federasyonlarda ne yazık ki hep yalnızlığı oynadık. Yalnız kalmak, yalnız 

bırakılmak hiç umurumuzda olmadı. Sandık ki, saha içerisindeki başarılar bize yeter. Hayır, 

yetmez. Nitekim pek çok olayda da yetmedi. Sahadaki kadar masa başında da güçlü olmak 

gerektiğini artık hepimizin ama önce değerli yöneticilerimizin anlaması lazım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizler buradan, bu kürsüden çok uyardık. Lütfen son 2 yılın Divan zabıtlarına bir göz atınız, 

bakın neler demişiz. Şikecilerin üstüne gidin, şikecilere layık olduğu şekilde davranın, bunlar 

hem suçluyu, hem güçlüyü oynarlar dedik. Şikecilerin bu alanda ülke sınırlarını da aştıklarını, 

uluslararası şikeye karıştıklarını buradan, bu kürsüden fotoğraflarıyla, belgeleriyle ispatlı, 

şahitli açıkladık. Ne olur üstlerine gidin, bunlar merhamete layık değildirler dedik. Sayın Divan 

Başkanım da söyledi, Türkiye şampiyonalarından 2 yıl boyunca Galatasaray’ın kazandığı 

bütün yarışma sınıflarını kaldırdılar. Sadece kendi kazandıkları yarışmaları içeren programlar 

yaptılar. Aman engel olun dedik. Bütün federasyonlar bizim olacak diye bas bas bağırıyorlar. 
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Telefonları malum kulübün marşı ile açılan federasyonlar var. İş kötüye gidiyor dedik. 

Üzülerek söylüyorum, gereken ilgiyi göremedik.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir şey daha söyledik. En önemlisi de buydu. O nedenle, bunu tekrar tekrar söyledik. İşte 

şimdi tam yeri geldi, bir kez daha söylüyorum. İcap ederse ileride yine söylerim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bakınız, kulübümüzün maalesef bir federasyonlar politikası yok. Federasyonlara yönelik bir 

strateji izlemiyoruz. Federasyon seçimlerine kayıtsız kalıyoruz. Federasyon kurullarına ilgi 

göstermiyoruz. Federasyonlarda etkili olmak için gayret sarf etmiyoruz. Bu işlere o kadar 

alakasızız ki, seçimlerde alelusul seçilmiş kulüp delegelerimiz gidip karşı tarafın adaylarına oy 

atabiliyorlar. Oysa şimdi Basketbol Federasyonunda bizim etkin temsilcilerimiz olsaydı, bu 

olay böyle mi gelişirdi? Futbol Federasyonunda, Kürek Federasyonunda Galatasaraylılar 

olsaydı haklarımız böylesine yenilebilir miydi? Şimdi kendi düşüncemi, uzun süredir dile 

getirdiğim düşüncemi yine söylüyorum. Bakınız, muhteşem bir Divan topluluğumuz var. 

İçinde her branştan Türkiye’nin en ünlü sporcuları, en başarılı spor adamları var. Yanında, 

hiçbir kulübe nasip olmayan bir sporcular derneğimiz var. Eğitimli, deneyimli, 800 pırıl pırıl 

sporcu üyesi ile kaya gibi duruyor. Kurun bir komisyon, harıl harıl çalışsınlar, proje üretsinler, 

sizlere yardımcı olsunlar. Federasyonlara yönelik program yapsınlar. Kulüp delegelerimizi 

önersinler, seçim politikalarımızı, stratejilerimizi belirlesinler, görüş versinler. İlla başkan 

olmak şart değil, federasyon kurullarında yer alacak temsilcilerimizi hazırlasınlar. Bakın ne 

kadar rahat edeceğimizi, sizlerin de, değerli yöneticilerimin de ne kadar rahat edeceklerini 

göreceksiniz. Onlarla iftihar edeceksiniz. Yani özetle, elimizde en kalitelisinden yağ var, un 

var, şeker var. Ama helva yapamıyoruz. Yazık değil mi?  

Sayın Galatasaraylılar, Değerli Yöneticilerim,  

Hiçbir şey için geç değil. Bakın, 2 yıl sonra olimpik periyot doluyor. Tüm federasyonlar 

yeniden seçilecekler. Geliniz, el ele verelim, elimizdeki hazineyi değerlendirelim. Geniş 

kapsamlı bir sporcular konseyi oluşturalım, çalışmalarına başlasınlar ve önemli mevkilerde, 

karar mekanizmalarında Galatasaraylıların yer almalarına zemin hazırlasınlar ve bu tür 

olayları bir daha yaşamamamızı sağlasınlar. Bu bir hayal değildir, uzak da değildir, zor da 

değildir. Sportif olayları sporcular daha iyi anlarlar. Çözümleri sporcular daha iyi bulurlar.  

Sözümü bağlıyorum. Son şöyle bağlayacağım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Üzülerek söylüyorum ki, kulübümüz Galatasaray’ımız bugün maalesef Galatasaray Kulübü 

modundadır. Biz bu modu Galatasaray Spor Kulübü’ne çevirebildiğimiz ölçüde spor 

dünyasına hâkim oluruz, bugünün konusu olan olayların benzerleriyle asla karşılaşmayız.  

Sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Yılların milli sporcusu Ahmet Şenkal’ın hatırlatmaları önemli. Bilhassa bu federasyon 

seçimlerinde tedbirli olabilmek için hazırlık yapılması hususu bana da bir mesaj. Doğrudur, 

Sporcular Derneği bünyesinde bunun ilk araştırmalarını yapıp Başkana ve Yönetim Kuruluna 
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bir kısım bilgi ve belge hazırlamamızda yarar var. İkinci husus, niye olağanüstü Divan 

toplantısı yapmadık.  

Değerli Arkadaşlar,  

Genel Kurul bizim kulübümüzü yönetmek için başkan ve Yönetim Kurulunu seçer. Biz bu 

kulübün checks and balances, dengeleme ve kontrol mekanizmasıyız. Onun için, bizim 

Yönetim Kurulumuzun aldığı herhangi bir karar, ki daha ertesi gün gazetelerde pek çok 

Galatasaraylının, biz bu konuya karşıyız, katiyen doğru değil, şudur, budur ifadelerini 

gördükten sonra, benim bir olağanüstü Divan toplantısı yapıp Galatasaray Kulübü’nü bu tür 

tartışmalara maruz bırakma isteğim ve kararım olamaz. İkincisi, Divan üyeleri alınan kararla 

ilgili bana müracaat ettiler. Maç günü yani sahaya çıkıp çıkmama gerektiği hususunda Sayın 

Başkanla uzun uzun görüştüm. Başkan da federasyonla ilgili yaptığı temasları -biraz önce de 

sizlere arz etti- açık seçik söyledi. “Eğer bu temaslarda pozitif bir gelişme olmaz ise, benim bu 

karardan dönme imkânım yok.” dedi. Tekrar ediyorum, bu kulübü yönetmekle görevli ve 

sorumlu Başkan ve Yönetim Kurulu böyle bir karar alıyorsa, bunu tekrardan didiklemek, 

tartışmaya açmak ancak akademik düzeyde olur. Bugünkü yaptığımız gibi olur. Bunu yaparız, 

o ayrı iş. Ama iki başlı bir yönetim görüntüsü verme hakkımız hiçbir zaman yok.  

Yine bana şahsen sordular. Ben Divan Başkanı olarak, Galatasaray’da aldığım terbiyeye göre, 

belli bir karara % 100 katılıyor olmasam dahi, Başkanın ve Yönetim Kurulunun arkasındayım. 

Arkadaşlar, bizim önemli bir karar almış olan yönetimimizin ve Başkanımızın eteğinden 

çekme hakkımız yok. Bunu bilvesile arz ettim.  

Sayın Ayhan Özmızrak, buyurun efendim, söz sizin.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Galatasaraylılar derken benim aklımdaki imaj tabii ki 

Galatasaray Spor Kulübü. Hep bana o çağrışımı yaptırıyor, ama görüyorum ki herkeste aynı 

eşit çağrışım yapılmıyor. Biraz önce Ahmet Şenkal arkadaşım da söyledi spor kulübü diye. 

Spor kulübünü içselleştirebilirsek, o kavramı içselleştirebilirsek, bugünkü tartışmayı başka 

boyutlarda da yapabiliriz gibime geliyor.  

Bu gündem maddesinin konmasına çok memnun oldum, zira gündem maddesine 

konmasaydı bile ben bu konuda bir şeyler söylemek isteyecektim. Sayın İrfan Aktar Başkanım 

NTV Spor’a yaptığı sözlü açıklamada diyor ki, “Divan Kurulu ve yönetimi olarak kararı 

aramızda değerlendirdik. Başkanımızın yaptığı beyanın arkasında duruyoruz.” Bunun birinci 

kısmı üzerinde hiç tartışmıyorum. Yani demek ki Başkanımız bin küsur kişiyle temas kurdu, -

artık mail ortamında mı, twiter’da mı, bilmiyorum- oradan bir destek aldı. Bunun aksini 

düşünmek mümkün değil, çünkü bu tuz koktu olur. Onu tartışmıyorum da, şu ikinci kısım, 

“Başkanımızın yaptığı beyanın arkasında duruyoruz” kısmı. E, Ayhan, sen durmuyor musun? 

Duracağım da hangi beyan olduğunu bilmiyorum, çünkü bizim Başkanımızın bir söylediğini 

çok kısa bir süre sonra 180 derece ters söylem ve eylemde bulunduğunu defalarca gördük. 

Hemen bir iki örnek vereyim. Günümüze geleyim. Fatih Terim olayı, bacağımıza kurşun, 

arrivederci Roma, hisse senetlerini satmayacağız, repo yapacağız, repo olmuyormuş, sattım... 

Bunun gibi sayısız örnek var. Bir tane daha, basketbol maçı, Avrupa liginden sonra zehir 
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zemberek bir açıklama sitemize kondu, ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi havaya bakarak 

kaldırdık. Bunları çok sık yaşıyoruz.  

Günümüze hemen gelelim. Yeni bir hoca aldık, hayırlı uğurlu olsun. Haftalarca Hollanda, 

Alman ekolünden dedik, İtalyan aldık. Ona da itirazım yok. Ama beyan şu: “Baştan beri 

koyduğumuz standartlara tamamen uygun bir hoca aldık.” Bu hocanın herhâlde ata 

tarafından filan bir yerden bir Almanlığı var.  

Peki, bunlar tali konular, konuya gel Ayhan. Konuya geliyorum. Hiçbir spor kulübünün yaşam 

merkezinde bir başka cemiyete, derneğe veyahut da herhangi bir şeye nefret olamaz. İnsan 

yaşamında da olamaz. Biz şimdi bu çerçevedeyiz. Bir Galatasaraylılık tarifine bir kitleye 

nefreti koymaya çalışıyoruz. Zamanında başkasının yaptığı ve bizim lanetlediğimizin aynısını 

yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu bir spor kulübü olarak yapıyoruz. Spor sadece yenmek değil. 

Spor ruhun ve bedenin eğitimidir. Müsabaka sınavdır. Kazanırsın, kaybedersin, bunların hepsi 

olabilir. Ama ruhu ve bedeni eğitmektir. Biz bunları yapmak durumundayız. Dünyanın hiçbir 

yerinde hiçbir spor kulübü, ne Tanzanya’daki bovling kulübü, ne Etiyopya’daki dart kulübü bir 

müsabakaya girmemeyi başarı olarak gösterip onun meşrulaştırılmasına çalışmaz. Biz şu an 

onu yapıyoruz. Bu, Galatasaray’ın tarihinde olmadı ve dilerim, umarım bundan sonra da 

olmayacaktır.  

Şu etik beyanname dediğiniz beyannameyi, boykot beyannamesini, geçin rahmetli Ali Sami 

Yen’i, geçin eski başkanlarımızı, şu an hâlâ hayatta olan Selahattin Beyazıd Başkana, Alp 

Yalman Başkana imzalatabilir miydiniz acaba? İmzayı teklif dahi edebilir miydiniz acaba? Ve 

bunlar sizin dün söylediklerinizle % 100 çelişen şeyler. Sayın Başkan, işte burada, bu Ada’da, 

taa zamanında değil, 1.6.2014’te, Haziran başında, bu olaylardan 15 gün önce şöyle 

diyorsunuz: “Bir periyodik süreç, 3 Temmuz ile başlayan birtakım yanlış anlaşmaların üst üste 

gelmesiyle ortaya çıkan bir tatsızlık. Bunu süratle geçiştirmek ve tekrar kulüpler arasındaki 

dostluğu, kardeşliği yerine getirmek için elinden geleni yapmak biz yöneticilerin görevi. Biz 

Galatasaray olarak, bu konuda son derece niyetliyiz ve kararlıyız.” Karar bu. Kararı görüyoruz.  

Bununla da bitmiyor. Bundan 3- 4 gün sonra, yine Galatasaray TV’de “Aslan Arenası”na 

çıkıyor Başkan. Bu konular, bu etik spor için boykot ve bu aradaki yaygaraları kafanızın bir 

yerinde tutun. “Bakın, sakin kalmak Galatasaray’ın tavrı. Bizim camiamızda senelerdir hep 

karşı taraftakine saygı esastır. Biz bir camiayı temsil ediyoruz.” diyor Başkan. Oradan da 

geçiyorum. “Türkiye’de protesto yaptığınız anda dışarıda kalırsınız.” diyor. Kim diyor? Sayın 

Başkan. Şimdi, protesto edelim diyor. Efendim, başka ne diyor? “Federasyon, federasyonu bir 

anlık unutalım. Kendi aramızda baktığımız vakit, bahsettiğimiz kulüplerin hepsi saygın 

müesseseler, milyonlarca taraftarı var. Önemli olan bu anlayışı masada gerçeğe 

dönüştürmek. Bunda son derece samimiyim.” Diyor Sayın Başkan. O kadar çok şey söylenmiş 

ki... “Eğer siz sessizseniz ve pek reaksiyon vermiyorsanız, bu gücünüzden emin olduğunuz 

içindir. Korkarsanız bir reaksiyon verirsiniz. Ama siz sakin, sessiz yolunuza devam ediyorsanız, 

hiçbir sorununuz yok demektir.” Başkan söylüyor. Bu reaksiyonu niye veriyoruz o zaman? 

Haksız mıyız? Yanlış mıyız? “Kimsenin endişesi olmasın, voleybol ya da basketbolda küçülme 

gibi bir hedefimiz yok.” diyor. Şimdi de, “Ligden çekilmeyi de ciddi olarak düşünürüz.” diyor. 

Ligten çekilerek mi büyüyeceğiz? Öyle mi büyüyeceğiz? Öyle mi kupa alacağız?  
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Bakın, Galatasaray’ın aldığı geçen seneki şampiyonluk yine bu federasyonlaydı. Başka bir şey 

söyleyeyim. Ondan önceki şampiyonluğu hatırlıyor musunuz? Spor Sergi Sarayı’ndaydı, 

Fenerbahçeli, Galatasaraylı seyirciler beraberdik, yan yanaydık. Beraber girdik maça, beraber 

çıktık. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Yetmiyor, onları bizim sahamıza almıyoruz, biz onların 

sahasına gidemiyoruz. Bu da yetmiyor, daha fazlasını yapalım. İntikam olmalı, kan olmalı, 

nefret olmalı! Bunun getireceği sonunda budur. Biz burada bu şekilde davranırsak, o camia 

ne yapacak, o taraftar ne yapacak?  

Bir tutturduk, kol kırılır, yen içinde kalır. Ya kol kırıldıktan sonra, yenin içinde mi tutarız, dışarı 

alır alçı mı yaparız, ama bir kişi de şu kol kırılmasın demiyor. Şu kol kırılmasın, niye kırılıyor 

demiyor. Sanıyorum böylelerine borsada, politikada şahinler, atmacalar filan deniyor. 

Birtakım savaş yanlısı gruplar var. Galiba bizde de şahin, atmaca yok, doğanlar filan var, biraz 

böyle savaş tacirliği yapan, savaş teşviki yapan. O noktadan buraya kadar geliyoruz. “8 bin 

kişinin önüne sporcularımın can sağlığını atamam, oraya gidemezdim.” Seneye 38 bin kişinin 

önüne, Saraçoğlu’na nasıl gideceğiz? Orada ne tedbir almayı düşünüyorsunuz?  

Bu yaptığınız bir spor kulübüne, -Galatasaray’ı filan hiç katmıyorum- herhangi bir spor 

kulübüne yakışır, doğru bir davranış değildir ve buna burada meşruiyet kazandırmaya 

gitmeniz bence çok daha büyük bir hata. Sayın Başkanımdan, İrfan Aktar Başkanımdan 

isterdim ki, bu konuşmayı, bu konuyu gündeme dahi almasın, hiç bu konuyu konuşmayalım. 

Divandan çıkacak her türlü görüş, ne olursa olsun, yönetimin aksi olursa yönetimi 

hırpalayacak, yönetimi destekler olursa, maalesef tarih önünde bizi suçlu kılacaktır. Hepinize 

saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ayhan Özmızrak’ın bazen mizahi iltifatları ile de karşılaştık.  

Değerli Arkadaşlar,  

Galatasaray Spor Kulübü’nün Divanla ilgili konuları ele alınırken, Divan tavsiye kararı 

almadan, Divan böyle beyan etti deme imkânı olmadığını hepimiz biliriz. Demek ki bir lapsus 

olduysa özür dilerim. Ben yalnız Divan yönetimindeki arkadaşlarımla gerekli temasları 

kurdum, çünkü Divan üyelerinin bir bölümü Başkanla konuşmam için bana müracaat ettiler, 

acaba o günkü maça çıkma imkânımız olur mu diye. Başkanla uzun uzun görüştük, tartıştık. 

Başkan öyle bir imkân olmadığını ifade ettikten sonra konu bitti.  

Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Benim Galatasaray anlayışımda, Yönetim Kurulu ve Başkanın 

her türlü riskini, problemini göz önüne alarak aldığı bir kararın ben Divan Başkanı olarak 

karşısında olmam. Sizler talep dahi etseniz, ben onu yapmam. Değerli Hayrettin Kozak 

kardeşim, o benim şahsi kanaatim, o benim şahsi davranışım. Başka bir Divan Başkanı başka 

türlü yaklaşabilir. Bu ayrı bir konudur. Efendim, şimdi sırada Cengiz Akatlı var. Buyurun 

efendim.  

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Sayın Galatasaraylılar,  

Başkanın burada evvelden beri bildiğimiz konuyu takdim edişini tekrar izledik, tekrar 

hatıraları tazeledik. Şimdi mümkün mertebe sakin, akılcı düşünmeye çalışalım. Sayın Başkan 
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ve yönetim, kulübümüze yapılan haksızlıklar karşısında reaksiyon gösterdikleri için % 100 

haklılar, çünkü hakikaten kulübümüze çekilmez haksızlıklar yapıldı. Ancak bu reaksiyon 

maçtan çekilmek şeklinde mi olmalı, yoksa başka bir şekilde mi reaksiyon göstermeli? Onu 

düşünmek lazım diye ifade etmek istiyorum. Şimdi sonuca bakalım. Biz bu basketbol 

finalinden çekildik. Ne oldu? Bir kupa kaybettik. Geçen Divan toplantısında, burada şerefli 

kupalar dizilmişti. Özellikle kızlarımızın kazandığı, kız basketbol takımının kazandığı 3 tane 

değerli kupa vardı. Bir tanesini Avrupa’da kazandılar, bir tanesi Türkiye Kupası, bir de lig 

kupası. Şahane 3 tane kupa vardı. Belki erkek basketbol takımı da o kupalara bir kupa 

ekleyebilirdi.  

Şimdi akılcı düşünelim, hissî düşünmeyelim. Ne oldu? Son final maçına çıkmadık, ne oldu? Bir 

kupa kaybettik, artı, muhtemelen federasyonun bazı cezaları olacak. Bazı müeyyideler 

gelecek kulübümüze, seneye göreceğiz. Bunları daha evvelki tarihlerde de yaşadık, daha 

evvelki günlerde de yaşadık. Puan silme filan gibi bir şeyler, bilmiyorum, bu gibi cezalarla da 

karşılaşacağız. Yani hem kupa gitti, hem de muhtemelen cezalarla karşı karşıyayız. Peki, ne 

yapmak lazımdı? Reaksiyon göstermek lazımdı, ona ben katılıyorum. Ama ne yapmak 

lazımdı? Sporda şiddet hakkında bir kanun çıktı, geçen sene zannediyorum. Buraya gelmeden 

evvel, kanunu dikkatle okudum. Keşke getirseydim, ama sizi de fazla yormak istemiyorum. 

Kanunda bu müsabakalarla ilgili, can güvenliği konusunda fevkalade ayrıntılı hükümler var. 

Can güvenliği konusunda, yapılacak taşkınlıkları saptamak için her çeşit, her yere konulmuş 

kameralar getirilmesi öngörülmüş kanunda.  

Bu kanun hükmüne dayanarak, reaksiyonumuz şöyle olmalıydı diye düşünüyorum. Başta 

Spor Bakanlığı, can güvenliği açısından İçişleri Bakanlığı, sonra Vilayet, sonra kaza, -çünkü 

kanunda bunların da ismi geçiyor, vilayet ve kaza, ilçe olarak geçiyor- bunların yetkilileri 

alarme edilmeli ve bir basın toplantısı yapılarak, bütün spor âlemi, medya, bu final maçına 

davet edilmeliydi. Böylece bir baskı atmosferi oluşturarak ve başımız dik, aslanlar gibi maça 

çıkmalıydık. Ben böyle düşünüyorum. Eğer böyle bir atmosfer yapılıp bu şekilde bir reaksiyon 

gösterseydik, çok büyük ihtimalle galibiyetle de döneceğimize inanıyorum. Bundan sonraki 

reaksiyonların da hissî değil, akılcı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyorum. 

 Yönetime ve hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Cengiz Akatlı’ya açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Taner Aşkın, buyurun 

efendim, söz sizde.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Divan Kurulunun Saygıdeğer Üyeleri, Muhterem Galatasaraylılar,  

Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir konuda söz almak için 

inanın bir hayli düşündüm. Biraz evvel Sayın Başkanı da dinledim. Tabii yönetim olarak bir 

reaksiyon gösterilmesine herhangi bir şey söylemiyorum. Ama bu reaksiyon hangi şartlarla, 

hangi ortamda ve nasıl yapılmalıydı? Burası tartışmaya son derece açık. Bir de, kabul 

edemediğim ve asla kabul etmeyeceğim bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Galatasaray tarihi 500 

senelik bir maziye sahip. Galatasaray Spor Kulübü, tarihi ise 109 senelik bir maziye sahip. 
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Galatasaray ve Galatasaraylı hiçbir zaman er meydanından kaçmadı Sayın Başkan. Bunun 

somut örnekleri her yerde var. Biz oraya gidebilirdik, bu maçı oynayabilirdik. Kazanırdık, 

kaybederdik, bunların hiçbirisi beni enterese etmiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Galatasaray’ın 

manevi değerleri çok şey kaybetti. Bunu siz doğru karar olarak addediyorsunuz. Ama bu 

Galatasaray toplumunda maalesef böyle algılanmıyor. Bu konuda son derece ciddi, ama son 

derece ciddi, bize ulaşan, bizim de cevap veremediğimiz, hatta şöyle söyleyeyim, cevap 

vermekten öte, ancak utanarak afedersiniz, özür dileriz demek zorunda kaldığımız birçok 

hadiselerle karşı karşıya kaldık. Galatasaray toplumu...  

Sayın Başkan, gülünecek bir husus söylemiyorum. Gerçeklerden bahsediyorum. Lütfen, bu 

konuda ben ciddiyim, sizi de ciddiyete davet ediyorum, özür dileyerek. Kusura bakmayın, 

ama şu kadar söylemek zorundayım ki, Galatasaray’ın tarihine son derece kötü bir leke 

bastınız. Bakın, şöyle söyleyeyim. Galatasaray’ın marka değerini tartışırken Galatasaray’ın 

manevi değerlerini yok ettiniz. Galatasaray’ın manevi değerleri yok oldu Sayın Başkan, buna 

sizin hakkınız yok. Bu sizin tasarrufunuzda değil. Ciddi anlamda söylüyorum, ben ne 

yaptıysam oldu ile bu noktaya kadar geldi bu işler. Ama gündem değiştirmekte üstünüze 

Türkiye’de bir veya iki kişi var, veya üç kişi var. Bunu başarıyla yapıyorsunuz, takdir de 

ediyorum. Ama lütfen rica ediyorum, Galatasaraylılığın ne olduğu Galatasaray’ın tarihinde 

yazılı. Bu kurumu kurumsallaştıracağım diye geldiniz, ama Almanca söylüyorum, kurum 

yaptınız burayı, eğdiniz, büktünüz. Yapmayın, rica ediyorum. Galatasaray’ın en önemli silahı 

maneviyatıdır. Bunu siz benden çok daha iyi bilmek durumundasınız Sayın Başkanım. 

Galatasaray’a başkan olmak kolay değil. Bu kararların altına imza atmak hiç kolay değil. 

Ssaygılar sunuyorum hepinize. Hoşçakalın.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Taner Aşkın’a açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Hayrettin Kozak, buyurun, 

söz sizde efendim. 

Hayrettin Kozak 

Sayın Başkanlarım, Değerli Büyüklerim, Arkadaşlarım,  

Bugün biz burada çok özel bir gündemle toplandık. Ben şu ana kadar niçin bu gündemle 

toplandığımızı tam anlayamadım. Nedenini hemen söyleyeceğim. Şimdi evvela değerli Divan 

Başkanımız, değerli ağabeyim İrfan Aktar’ın şu söylediğine asla katılamayacağımı ifade 

ederek başlayacağım: “Ben Divan Başkanı olarak, Başkanımın aldığı her türlü kararın 

arkasında olurum, bugün de, yarın da.” dedi. Olmadı İrfan ağabey, siz bir danışma kurulunun 

başkanısınız. Siz bizimle beraber, bizim desteğimizle, tartışırız, bir noktaya geliriz ve 

gerektiğinde Başkanın ve yönetimin söylediğine karşı çıkarsınız, doğruluğunu ortaya koyarak. 

Ama siz asla ve asla, her türlü kararının yanında olurum diyemezsiniz. Ben bunu bir dil 

sürçmesi olarak kabul ediyorum. Beni affedin, malum günün akşamı NTV’ye verdiğiniz 

beyanat için bir cümle söyleyeceğim sadece. “Divan Kurulu” -yani biz, yani 2 bin kişi, dikkat 

edin, Divan Kurulu bugün yaklaşık 2 bin kişidir- “Divan Kurulu ve yönetimi olarak kararı 

değerlendirdik,” -Başkanın kararını refere ederek söylüyor- “Başkanımızın yaptığı beyanın 

arkasında duruyoruz.” diyor. Ben durmuyorum!..  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bu da tabii hakkınız efendim, durmayabilirsiniz tabii.  

Hayrettin Kozak 

Şimdi tabii ben kendi görüşümü belirtiyorum, ama diğerlerini de bilmiyorum. Yani siz bu 

beyanı vermekle zaten irade beyanı yapmışsınız, bizim adımıza da yapmışsınız. O zaman biz 

niye buradayız ki? Bizden neyin, hangi cevabını istiyorsunuz? Şimdi… 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Kozak, yani sıcağı sıcağına hatırlatmak lazım. Efendim, bahsettiğiniz şekilde, yönetimin 

aldığı her karar değil, bu kararı doğru bulduğum için ve kamuoyunda, Galatasaray Kulübü 

bölünmüştür, Başkan hata yapmıştır, yanlış işler yapmıştır dedirtmek bana yakışmaz. Ben 

bunu yapmam. Zatıaliniz istediğiniz programa çıkabilirsiniz, istediğiniz yere beyanat 

verebilirsiniz. O sizin kararınız. Siz 12 bin üyeden bir tanesisiniz, serbestsiniz.  

Hayrettin Kozak  

Ben medeni bir insanım, ne söylediğimi bilirim. Hangi programa çıkacağımı da gayet iyi 

bilirim. Bu programlara çıkmak için hiç kimsenin iznine, tasvibine ihtiyacım yoktur. Ben 

söylediğimin arkasında olduğum sürece, doğruları söylediğim sürece her türlü programa 

çıkarım. Zaten rahatsızlığınız buradan ileri geliyor. Ben o gün aynı reaksiyonunu gösteren 5-6 

tane Galatasaraylıdan biriyim. Bir tanesi de -zannediyorum burada değil, geleceğini 

söylemişti- eski Başkanımız ve basketbolda büyük emekleri olan, biliyorsunuz... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Kim efendim?  

Hayrettin Kozak  

Kim? Faruk Süren’di.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, tabii, ben tanıyorum, biliyorum.  

Hayrettin Kozak  

O da bir görüş, ona benzer birkaç kişi daha. İki tane duayen basketbolcumuz. Her ne kadar 

‘‘parkelerden gelmeyen bu işleri bilmez’’ diyorsa da benim bir arkadaşım, bir tanesi çok 

değerli ağabeyimiz Kaplanoğlu, diğeri Zorlu. Bunlar geçmiş yılların... Şengül Kaplanoğlu’ndan 

bahsediyorum, Savan Zorlu’dan bahsediyorum. Metin ağabey de onları iyi tanır. Bunlar 

gazeteye beyanat vererek irade beyanlarını yapmışlardır. Bunu tartışmayalım. Bu böyle. 

Düzeltmede koyduğunuz iki ilave tabii bir şey, ama o iki ilaveyi daha o beyanı TV’de verirken 

kullanmalıydınız.  

Şimdi bugüne gelelim. Değerli Kulüp Başkanımızın vermiş olduğu ‘‘etik spor için boykot” 

konusunda bir cümle önem arz ediyor ve öne çıkıyor: ‘‘Galatasaray tarihsel yükümlülüklerinin 

gereği olarak etik spor için boykot kararını uygulamaya sokmuştur. Bizim için adalet ve ahlak 

kavramları, her türlü başarı tanımının üzerindedir, her türlü kupadan daha değerlidir.’’ Şimdi 
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biz bunu tartışıyoruz. Bu görüşün lehinde veya aleyhinde oy verip vermeyeceğimiz de 

belirtilmiyor, herkes kanaatini söyleyecek. Sonunu nasıl bağlayacak Başkanımız, ben de 

bilmiyorum. Ama herhâlde bir oylama yapacak. Eğer biz bu önerinin, bu düşüncenin -çünkü 

uygulamaya konmuştur diyor Sayın Başkan- arkasında olursak, bunun dibi açık, siz bunun 

arkasında durursanız, biz durursak, buradan buna “olur” kararı çıkarsa, bundan sonra Sayın 

Başkan ve yönetimi haklıdır. Her gün, her türlü müsabaka ile ilgili gerekli, gereksiz kararı 

alabilir, tasarrufu yapabilir. Bu 2 bin kişilik Divan Kurulundan bir Allahın kulu da ne yaptınız 

diyemez yarından itibaren. Bunun önemle altını çiziyorum.  

Şimdi ben daha fazla uzatmayacağım. Değerli Başkanımın sık sık değişen görüşleri ile ilgili 

Özmızrak kardeşim bazı şeyler söyledi. Bunlar oluyor ara sıra, hepimiz de yapabiliriz bunu. 

Ama çok ciddi ciddi oluyor Sayın Başkanımda. Özellikle 31 Mayıs 2014’te, Sayın Başkan 

burada, ağabeyler, ablalar gününün sonunda veya devamında bir pastayı keserken, 

söyledikleriniz şu. İki cümleyi ben de tekrarlayacağım. Çok hoşuma giderek okudum çünkü. 

‘‘Bu periyodik durum, 3 Temmuz sürecinde başlayan yanlış anlaşılmaların üst üste gelmesiyle 

ortaya çıkan bir tatsızlık. Bunu süratle geçiştirmek ve kulüpler arasındaki dostluğu, kardeşliği, 

yeniden inşa etmek biz yöneticilerin görevi’’. Bunun için ellerinizden öperim. Bin tane imza 

da atarım bunun arkasına. Keşke bunun arkasında dursaydınız Sayın Başkan.  

Siz daha önce de benzer bir beyanat verdiniz. Hem de ne zaman, biliyor musunuz? 5 

Temmuzda, yani 3 Temmuzdan 2 gün sonra, olağanüstü dostane bir beyanat verdiniz, 

hatırlayın. ‘‘Dost ve kardeş kulübümüzün biz rekabet içinde savaşan insanları olarak, asla bu 

meselenin karşısında dururuz. Biz izleyeceğiz. Adalet kararını verir, biz de sonucu bekleriz.” 

Söylenmesi gereken zaten oydu. Son derece dostça bir yaklaşımdı. Siz bunları yapıyorsunuz, 

şimdi ben de diyorum ki, sevgili Galatasaraylılar, biz Galatasaray olarak 12 bin küsur üyemizle 

farklı bir konumda, farklı bir profilde bir kulübüz. Ben birkaç kere böyle girişimler de yaptım, 

birkaç kere gazetelere de başvurdum, birtakım sonuçlar da aldım. Ben şunu söylüyorum. 

Boykot, maça çıkmama hepsi hikâye! Fener şunu söylemiş, Aziz Yıldırım bunu yapmış, 

yanındaki o ne konuştuğu belli olmayan Mahmut Uslu, hepsi hikâye. Bunları toplarsanız 20 

kişiyi geçmez. Biz en az 15’er milyonluk iki camiayız. Beyler, aklımızı başımıza alalım. Bizlerin 

rekabet koşullarını asla bırakmadan, mutlaka bir şekilde birbirimizi anlamamız lazım. Bunda 

da liderler faktörü en büyük rolü oynar. Başkan, sözleriyle adım attı, az önce de söylediğim 

sözleriyle. İnanmadan bu lafları etmez. Ama gayet açık söylüyorum, Başkanın yüzüne karşı 

söylüyorum. Bırakın Başkan. Yakın çevrenizdeki bu arkadaşları kastetmiyorum. Mutlaka sizle 

bir sürü adam konuşuyor. Birçok insan bizde maalesef fanatizmin sınırlarını aşmışlar. Sırf bazı 

kelimeler sarf edilsin, sırf intikam duyguları ifade edilsin diye, malum rakibimiz karşısında, 

size pres yapabilirler. Ama bu işi siz bir yerlere getirebilirsiniz, çünkü mevkilerinizin yetkileri 

bunun için size sınırsız saha açıyor. Mutlaka antipatik olacaksınız, aksi mümkün değil. Ama 

sizi temin ediyorum, Türkiye’nin spor tarihine imzanızı atarsınız. Bakın, bu kadar net 

söylüyorum ve şunu okuyarak bitiriyorum. Bu benim halisane ve insanca Galatasaraylı olarak 

çok samimi görüşüm. Galatasaray’ımızın kendi camiası kadar Türk spor camiasına karşı da 

yazılı olmayan sorumlulukları, hedefleri vardır. Bu hedeflerde savaşın, düşmanlığın asla yeri 

yoktur. Sadece barış, sevgi, dostluk ve tabii rekabetin yeri vardır. Türk sporunu bu 
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güzelliklere ulaştıracak tek kurum da, evet, tek kurum da, -bin defa inanarak söylüyorum- 

olağanüstü güçlü, çağdaş, eğitimli üye profili ile her şartta Galatasaray’dır. Evet, yalnız 

Galatasaray’dır. Bu hedefe yürüyüşte, günlük sert ve kısır kavgaların yeri yoktur. Bu sadece 

zaman kaybıdır. Tabii ki kolay değildir, Başkanım. Zor, meşakkatli bir yol. Ama mutlaka sonuç 

alınacağına inandığım bir yol. Yeterki bir başlasın. Ciddi uğraşı, sabır gerektirir. Ancak bu ağır 

sorumluluğun altından kalkıp, sonuca gidecek tek kurum yine Galatasaray olacaktır.  

Şimdi bunu ben böyle söylüyorum. Daha önce de söyledim. Gidilmezse, Başkan kendi 

bildiğini yaparsa, sizi temin ediyorum, artık Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti filan kalmadı. 

Can düşmanlığı ortadan kaldırılmadıkça Türk sporunun geleceği yoktur. Dikkat ederseniz,  

Türk sporu diyorum, futbolu da demiyorum, çünkü çiyanlar gibi bulaşıyor diğer şubelere de. 

Yapmayalım, etmeyelim. Yeter artık. Bakın, burada basın mensubu arkadaşlarımız da var, 

çoğu Galatasaraylı. Onların yazılarını da okuyoruz. Onlar da fanatizmi bırakacaklar. Onlar da 

halisane yaklaşacaklar. Bu söylediğim ya doğrudur, ya yanlıştır. Yanlışsa ben kendi yanlışımla 

yaşarım, ama zaman beni teyit edecektir. 

Bundan sonraki fasılda, günlük olaylarla ilgili bir sohbetimiz daha olacak. Teşekkür ederim, 

müsaade ettiğiniz için.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, sıradaki konuşmacı Sayın Mehmet Bilen. Peki efendim, nasıl isterseniz. Sayın Doğan 

Hasol.  

Doğan Hasol 

Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Belki de 

beklendik demek lazım, çünkü Türkiye her gün buna benzer bir takım sorumsuzca yaratılan 

olaylarla karşı karşıya kalıyor ve bunlara bir cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Çaresizlik 

içinde, vereceğiniz cevaplar çok sert de olabiliyor. Değerli arkadaşlarım görüşlerini söylediler. 

Biz her şeyden önce Galatasaray’ız. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulübüdür. Bunu 

somut verilere dayandırarak söylemek istiyorum. Birincisi, rakiplerimizin çok güçlü oldukları 

alanda, örneğin taraftar sayısında, Galatasaray yıllardan beri yapılan anketlerde taraftar 

sayısı bakımından hep birinci sırada çıkar. Bu kuşkusuzdur. Yani ben yönetimde bulunduğum 

dönemde, PİAR ve PİAR Gallup’a araştırma yaptırdık ve bunu saptadık. Diyelim ki, bu çok 

önemli değildir, bizim için yapılmış bir araştırmadır. Bizden sonra, birçok pazarlama kuruluşu 

ürünlerinin pazarlanması için bu anketleri yaptı ve inanın, Galatasaray hepsinde birinci sırada 

çıktı. Dolayısıyla, Galatasaray taraftar sayısı bakımından Türkiye’nin en güçlü kulübüdür. 

Başka niteliklerini saymaya gerek var mı, bilmiyorum. Yani eğitim olanakları, kültürel düzey, 

bütün bunlarda Galatasaray birincidir. Galatasaray yapacağı şeyleri aklıyla yapmak 

zorundadır ve bunu her zaman yapabilir.  

Şimdi, ben Kürek Federasyonunun yaptığını duyunca hayretler içinde kaldım. Galatasaray, 

federasyonlarda bu duruma düşmemeli. Benim Yönetim Kurulunda bulunduğum dönemde, 

federasyonların seçiminde ciddi bir gayret sarf ederdik ve mutlaka o federasyonların en iyi 

şekilde kurulmasına çalışırdık. Ayrıca, Galatasaray’ın orada mutlaka temsilcileri bulunurdu. 
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Şimdi inanıyorum ki, bu Basketbol Federasyonunda aklı başında birkaç temsilcimiz olsa, en 

azından bir temsilcimiz olsa, böyle bir olayla karşılaşmazdık. Basketbol Federasyonu, 

Galatasaray’a karşı çok büyük bir haksızlık yapmıştır. Bunun tartışılacak yanı yok. Yani Sayın 

Başkanın tepkisi de boşuna değil. Öfkesini ben çok iyi anlıyorum. Ancak bir kavgaya 

gireceğiniz zaman, nasıl galip çıkacaksınız? Benim inancım şudur ki, hiçbir kavganın kazananı 

olmaz. Yani kavgaya giren mutlaka bir şey kaybeder. Şimdi burada iş bitmiyor. Bu bir acil 

durumdu. Acil durumda Yönetim Kurulu bir karar aldı ve uyguladı. Başka türlü olamaz mıydı? 

Belki olabilirdi. Çok sayıda çözüm vardır. Bütün bunlar olabilirdi. Ama bizim Yönetim 

Kurulumuz böyle davranmış, böyle bir karar almış. Şimdi bu konunun ne kadar sürdürülebilir 

olduğuna bakmamız lazım. Alınan kararların sürdürülebilir olması lazım. Önümüzdeki yıl biz 

ne yapacağız? Basketbol maçlarına katılmayacak mıyız? Diyelim ki, hiç ceza filan da almadık. 

Devam etmeyecek miyiz? Başka alanda, kürekte ne yapacağız? Orada da durum buysa, bizim 

üstün olduğumuz branşlar kaldırılıyor, onun yerine başka takımların üstün olduğu branşlar 

konuyorsa, bu bir çözümsüzlüktür. Biz çözüm arayışında olmak zorundayız. Bir çözüm 

bulmamız lazım. Hakikaten bu işe kafa yormamız gerekiyor.  

Şimdi, ortada bir hastalık olduğu açık. Yani Türkiye’nin pek çok kurumunda hastalıklar var. 

Bunları biliyoruz zaten. Ama Galatasaray camiası olarak, bizim bunlara çok daha akılcı 

çözümler getirebilmemiz, sürdürülebilir çözümler getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Bunu yapmadığımız sürece, daha ne kadar kavga edeceğiz? Kimlerle kavga edeceğiz, kimleri 

karşımıza alacağız? Bunlarda fazla bir çözüm olabilecek gibi gelmiyor bana. Onun için, 

Galatasaray güçlüdür. Galatasaray’ın gücü bütün bunları aşmaya yeter diye düşünüyorum ve 

herkese kolaylıklar diliyorum. Ama sanıyorum ki, Sayın Başkanımız, Galatasaray’ın bu 

konularda yapacağı başka şeyler vardır, başka adımlar vardır. Sürekli boykotla zaten bir yere 

gidemeyeceğimiz açıktır. Bir defa bunu yaptık. Sonucu ne oldu, şu anda tam olarak 

bilemiyorum. Ama bu sürdürülebilir değildir. Bunu her gün yapamayız tabii. Ama ne 

yapacağız? Bu, Galatasaray’ın görevidir. Yani spora etiğin getirilmesi konusunda 

Galatasaray’a düşen görevler vardır. Biz bunu yapamazsak, zaten başka kimse yapamaz.  

Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Doğan Hasol’a teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Helvacı söz istedi.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünün gündemi, etik spor için boykot, kendi içinde çelişki 

oluşturuyor. Bir tarafta spor, diğer tarafta boykot; bunlar beraber olmaması gereken 

kelimeler. Eleştirileri hepimiz yaptık. Hepimiz Galatasaraylıyız. Hepimizin ortak özelliği, fikri 

hür, vicdanı hür, irfanı hür olmak. Dolayısıyla, hiçbirimiz birbirimize herhangi bir konuda, 

herhangi bir fikrin doğru olduğu iddiasını ileri sürmemeliyiz. Bugüne kadar sürmedik, 

bugünden sonra da sürmeyeceğiz. Hepimiz düşüncelerimizi açıklıkla ifade edeceğiz, etmeye 

devam edeceğiz. Gerekirse yönetimimizi, Başkanı, Divan Başkanını, bizleri, hepimizi 

eleştireceğiz, ama Galatasaray için doğru olan ne ise o kararı alacağız.  
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Konuşmak gibi bir niyetim yoktu, ama konuşmalardan ve birtakım önerilerden ortaya 

çıkabilecek bir sonuca işaret etmek istiyorum. Bu bir tartışma toplantısı, bunun bir 

sonucunun olması gerektiğine inanmıyorum. Bu kararla ilgili bir oylama yapılması, bunun bir 

sonuca bağlanması gerekmiyor bence. Hatta oldukça kötü bir sonuç da meydana getirebilir. 

Bizim hiçbirimizin, özellikle bizi yönetenlerin Galatasaray’ı bölmek durumunda olmaması 

lazım. Onların bizi birleştirmeleri zorunluluğu var, birleştirici olmak zorundalar. Dolayısıyla, 

karar olumlu, olumsuz, öyle, böyle, destek veya aleyhte çıkacak da olsa, burada bir 

bölünmüşlük yaşanacak. O sebeple, Sayın Başkandan, Divan Başkanından, eğer böyle bir 

niyeti varsa bir oylama yapma konusunda, bunu bir gözden geçirmesini istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Yok efendim öyle bir niyetimiz.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Ben böyle bir izlenime kapıldım, o yüzden söz aldım. Onu söyleme ihtiyacı hissettim. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın Mehmet Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, söz almayı arzu 

ediyor musunuz? Mehmet Karlı, Yönetim Kurulu adına görüşecek. Buyurun.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karlı 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

11763 Mehmet Karlı. Önemli bir konuda önemli bir tartışma yapıyoruz. Bu konuda sizlerin 

fikirleri bizim için büyük önem arz ediyor. Mehmet Hocam da altını çizdi, bu önemli bir 

tartışmadır. Bölen değil, birleştiren bir tartışma olması gerekmektedir. Tartışmamızın ana 

noktalarından biri, Sayın Divan Kurulu Başkanımız da altını çizdi, camiamızdaki farklı 

görüşlerdir. Bu konuda biz hep aynı görüşün yanında olduk. Camiamızın içindeki bu farklı 

görüşler bizim lehimizedir. Biz bu farklı görüşlerin dile getirilmesinden ötürü gocunmuyoruz. 

Bu farklı görüşlerin bizim için faydalı olduğuna inanıyoruz. Sonuçta, Kartezyen rasyonaliteye 

inanan bir camiayız. Biz ortaya bir tez koymuş olabiliriz, antitezleri olacaktır. Ortaya çıkacak 

olan sentez rasyonel bir tercih olacaktır, bizim için faydalı olacaktır.  

Bizim tek tek altını çizmek istediğimiz konu, bizler yönetim olarak, sizlerce çok ulaşılabilir bir 

yönetimiz. Şu Divan Kurulu içinde bize telefonla dahi günün herhangi bir saatinde 

ulaşamayacak bir kişi yoktur. Bu eleştirilerinizi, kararlarımıza katılmadığınızda da 

eleştirilerinizi basından önce bize iletirseniz biz çok daha mutlu oluruz, çünkü bugünkü 

toplantının başında da Sayın Divan Kurulu Başkanımızın altını çizdiği üzere, basında maalesef 

bizim bölünmemizi bekleyen, bunun üzerinden prim yapmayı bekleyen ciddi bir kitle var. O 

kitlenin oyunlarına alet olmamak için, bu tartışmaları kulübümüzün gerekli kurumlarında, 

organlarında yapmamız büyük önem arz ediyor.  

Aldığımız karara yönelik ciddi eleştiriler oldu. Dediğim gibi, hepsini saygıyla karşılıyoruz. 

Bazılarına yanıt vermek istiyorum. Bir tanesi, bu kararı duygusal saiklerle aldığımız 

yönündeydi. Tabii ki hepimiz insanız, hepimizin duyguları var. Emin olunuz, bu süreci çok 



20 
 

yoğun olarak yaşadık, Yönetim Kurulu olarak. Ama kesinlikle ve kesinlikle sadece duygusal 

saiklerle, nedenlerle alınmış bir karar değildir. Saygıdeğer Sedat Doğan ağabeyime, 

büyüğüme gönderme yapılarak, gençlerin veya şahinlerin yönetimde olduğu imasında 

bulunuldu. Bu kararı sadece biz gençlerin oluşturduğu bir Yönetim Kurulu almış olsaydı, 

tamam, bu eleştirileri anlayabilirdim. Ama bizim başımızda Sayın Başkanımız var, Özkan 

ağabeyimiz var, çok daha aklıselim, sakin, geleceği düşünerek karar alabilen, rasyonaliteyi 

duygusallığın önüne çıkaran insanlar var. Emin olun, o yönetimde 15 kişi, 16 kişi bir araya 

geldiğimizde, biz çok rasyonel olarak karar vermeye çalışıyoruz. Çok uzun bir toplantı oldu.  

Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Maça çıkmak, bizim için kolay olan karardı. Aslanlar gibi bir takımımız var, çok iyi bir koçumuz 

var. Maça çıkardık, kazanırdık, kaybederdik, kaybettiğimizde de gerekçemiz hazır olurdu. 

Ortada bu kadar neden var, kaybettiğimizde de çok rahat açıklayabilirdik. Neden 

kaybettiğimizin nedeni ortadaydı. Biz kolay olanı değil, zor olanı tercih ettik. Zor olanı 

rasyonel nedenlerle tercih ettik. Neden tercih ettik? Bakınız, Basketbol Federasyonu 

özelindeki gerekçelere girmiyorum, ama uzunca bir süredir, Sayın Başkanımın da altını çizdiği 

üzere, bütün federasyonlar nezdinde Galatasaray’a karşı, Galatasaray’ı da Türkiye spor 

ortamının kirlenmiş seviyesine çekmek için kasıtlı bir çaba yürütülüyor. Biz bu çabaya karşı, 

uzunca süre... Saygıdeğer Ayhan Özmızrak, bizi eleştirmek için bunları kullandı, ama bence, 

asıl söyledikleri, anlattıkları bizim bu süreç zarfında ne kadar iyi niyetli olduğumuzu ortaya 

koyan sözler. Biz kimseye nefretle davranmadık, nefret bizde yok. 10-15 dakikaya yakın 

konuştunuz, Sayın Özmızrak, hep bize nefret ithamlarında bulundunuz. Bizim bu camianın 

hakkını savunmak için her türlü eleştiriye rağmen karşılarına dikeldiğimiz insanların 

kullandıkları yöntemler, kullandıkları nefret söylemi, kullandıkları her türlü gayrihukuki 

yöntem bir satır dahi konuşmanızda yer alamadı. Bu bizi üzer.  

Biz bu kadarlık süreç zarfında en ufak bir nefret söyleminde bulunmadık. Baştan itibaren hep 

ne dedik? Biz bu süreçte, kenarda duracağız, sürece taraf olmayacağız, adaletin normal 

yolunda işlemesine imkân tanıyacağız dedik. Hatta kabul ettiğimiz tavır şöyle de özetlenebilir. 

Anadolu tasavvufunda yeri olan, “sen doğru dur, eğri belasını bulur!” dedik. Biz kendi doğru 

duruşumuza öncelik vermeye çalıştık. Teolojide de yeri vardır bunun, Matta 5/39’da yerini 

bulur, biri sana tokat attı mı, diğer yanağını çevir derler. Biz, bize karşı saldıranlara dair dahi 

en ufak bir eleştiride bulunmak istemedik. Saygıdeğer Hayri ağabeyim konuşmasında altını 

çizdi, zaten spor ortamı yeterince kirlenmiş, zaten yeterince gerginlik artmış, bu artan 

gerginlik ortamına biz de körükle gitmeyelim dedik. Biz en azından sakinleştiren olalım dedik.  

Yıllarca dayandık, yıllarca direndik. Hep bu kuralı benimsedik. Biz doğru duralım, eğri belasını 

bulur dedik. Ama karşımızdaki rakiplerimiz, karşımızdaki mahfiller, karşımızdaki örgütlü 

ekipler tamamen nefret pompaladılar, tamamen kendi insanları üzerinden örgütlenmek için 

çalıştılar. Biz sakin durdukça, biz “Noblesse oblige!”, susalım kenarda duralım dedikçe, onlar 

daha da üzerimize, daha da üzerimize geldiler. Medyada Galatasaray’ın haklarını savunanlar 

teker teker hedef gösterildi, işlerinden edildiler. Federasyonlarda adil karar almaya 

çalışanların, tarafsız durmaya çalışanların üzerlerine gidildi, yerlerinden edildiler. Biz 
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hepsinde ya sabır dedik. Ama sizler bize bu yetkiyi sadece ya sabır dememiz için vermediniz. 

Sizler bize bu yetkiyi aynı zamanda Galatasaray’ın haklarını savunmak için de verdiniz.  

Biz o gün, o Yönetim Kuruluna girdiğimizde bir prensip kararı aldık. Bir tarafta doğru dur, eğri 

belasını bulur dedik ama maalesef Türkiye’nin mevcut durumunda, Türk yargı sisteminin 

mevcut durumunda, Türk spor hukukunun, Türk spor yönetişiminin mevcut durumunda, eğri 

belasını bulmuyor, eğri iktidara geliyor, eğri orada tutunuyor, eğri bir de methediliyor. O 

zaman, artık prensibi değiştirme zamanı dedik. Nedir yeni bizim benimsediğimiz prensip? 

Bizim kabullendiğimiz ve hayata geçirmemiz gerektiğini düşündüğümüz prensip, Talion 

Kanunu o zaman dedik. Eğer bu ortamda, bu dünyada Talion Kanunu prim yapıyorsa, yani 

hakkınızı savunmak için yeri geldiğinde dişe diş, kana kan demeniz gerekiyorsa, taa milattan 

önce 1750’de Hammurabi’ye kadar gitmeniz gerekiyorsa, Galatasaray’ın haklarını savunmak 

için biz gerekirse bu riskli kararı da almak zorundayız dedik. Altını çiziyorum, zor olan karardı 

ve sadece Basketbol Federasyonuna yönelik olan bir karar da değildi. Tüm diğer 

federasyonlara da bu kararımızla bir mesajı göndermek istedik: Biz ara sıcak yapılacak, biz 

sizin kirli oyunlarınıza figüran yapılacak bir camia değiliz.  

Taner Aşkın ağabeyim önemli bir konunun altını çizdi, “Galatasaray manevi değerleri olan bir 

camiadır.” dedi. Sonuna kadar katılıyorum. “Galatasaray er meydanından kaçmaz.” dedi. O 

meydan er meydanı olsun, biz her gün orada oluruz. Erler tarafından kurulsun, her gün orada 

oluruz. Şaibeli adamlar tarafından kurulmuş şaibeli meydanları da yıkmak, ifşa etmek bizim 

görevimizdir dedik. Er meydanı olsun, her zaman çıkacağız oraya. Bakınız, o son çıkmadığımız 

maça dair olan verileri, olguları da unutmamak lazım. Burada belki yeterince altını 

çizmiyoruz. Atanan o şaibeli hakem, adını dahi anmak istemiyorum, 3 Temmuz sürecinde 

ortaya çıkan iddianamenin ekinde, -kamuya açık olarak rahatlıkla bulabilirsiniz- rakibimiz 

kulübün yöneticisi ile telefon konuşması kaydı olan. O telefon konuşması kaydında, -

bahsettiğim dedikodu değil, bahsettiğim bir rivayet değil, internete girip bulabilirsiniz- 

rakibimizin basketbol sorumlusu ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Sen merak etme, her şey 

kontrol altında” diyen şahıs. Burada hukukçu büyüklerim var, Mehmet Hocam burada. Böyle 

bir hâkimin karşısına müvekkilinizi çıkarır mısınız? Böyle bir hâkimin karşısına temsil ettiğiniz 

insanı çıkarır mısınız? Doğrudan reddihâkim nedeni değil midir bu?  

Biz yine ya sabır dedik. Bu adamın böyle bir konuşması var, bu adam açık açık telefonda “her 

şey kontrol altında” diyen adam, ama biz Galatasaray olarak senelerdir her maça çıkan 

camiayız, buna da direneceğiz, çıkacağız dedik, çıktık. İkinci maçta ne olduğunu burada 

ağabeylerim anlattılar. O adam, o şaibeli şahıs son saniyede maçı elimizden aldı. Açık bir 

şekilde aldı, diğer tarafa verdi. Biz orada, işte sizin bize şu anda davranın dediğiniz gibi 

davranmıştık. Şaibeli olduğunu dile getirmiştik, ama yine de çıkmıştık. Aldı, verdi. Sadece bu 

mu? Bütün final serisi boyunca, Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, maçlar oynandı, 

ertesi gün cezalarını ilan etti. Bekletmedi, ertesi gün cezalarını ilan etti. Neden? Seri devam 

ediyor, acil karar alınması gerekiyor. Doğrudur. 5. maç oynandı, 6. maç bizim salonumuzda 

oynanacak, -Saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri, Sayın Başkanımız konuşmasında gönderme 

yaptılar burada- onların Disiplin Kurulu -ne hikmetse- bir gün, iki gün, üç gün toplanamadı. 

Bir şekilde toplanamadılar. Hissiyatıma tercüman oldunuz, ben söylemiş olmayayım. 
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Pazartesi günü, onların umudu neydi? Pazartesi günü biz yenilecektik. Yenilmemiz için ne 

altyapı hazırlamışlardı, biliyorsunuz. Bize seyircisiz oynama cezası verdiler, ama Türkiye 

tarihinde yine bir ilke imza attılar. Sadece 5 bin kadın gelecek, 5 bin kadın da yanında çocuk 

olmayan kadın gelemeyecek, otoparka dahi insanlar alınmayacak. Açık açık, biz sizin 

erkeğinizden de, kadınınızdan da, çocuğunuzdan da korkuyoruz, hiçbirini getirtmemek için 

elimizden geleni yapıyoruz dediler.  

Ona rağmen, işte er meydanına çıktık Taner ağabey. Orada 3-3 yaptık. Orası er meydanıydı, 

çıktık. Er meydanı oldu mu çıkarız, er meydanı oldu mu konuşuruz. Er meydanı oldu mu 

yumruğu da vururuz. Çıktık. Ama o gece hayalleri yıkılan Disiplin Kurulu, emin olun, o gece 

biz yenilseydik, o Disiplin Kurulu rakibimize 2 maç da ceza verirdi, 3 maç da ceza verirdi. 

Hukuken zemini vardı, ama o gece hayallerini yıktık. Ertesi gün, gittiler ceza vermeme 

kararını aldılar, çünkü ipleri başka bir yerde. Sadece bu mu? Bizden savunmamızı istediler bu 

konuya dair. Biz de dedik ki, savunmamızı istiyorsanız, siz önce bize o 6 maçın bütün gözlemci 

raporlarını, hakem raporlarını verin, sizin ceza vermediğiniz maçlardaki gözlemci raporları 

nasıl, bakalım, görelim o raporları dedik. Ne hikmetse, Basketbol Federasyonu o raporları 

vermedi, veremiyor. Ben de buradan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulundan ilan 

ediyorum Basketbol Federasyonuna: O raporlarda neden korkuyorsunuz? O raporları neden 

göstermek istemiyorsunuz? Yoksa raporları değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Basketbol 

Federasyonuna buradan açık açık soruyorum, çünkü o raporlar da artık şaibeli hâle gelmiştir. 

O raporları dahi bizden sakladılar.  

Biz tüm bu süreç zarfında, şaibeli hakem, şaibeli Disiplin Kurulu, şaibeli Federasyon, hepsinde 

ya sabır dedik. Galatasaray’ın değerleri, Galatasaray spor kulübüdür dedik. Son maçlardan 

önce, hafta sonu, 3 Yönetim Kurulu üyesi çıktık, açıklama yaptık. Bakın, şu, şu, şu hakemlerin 

tapeleri var dedik. Şu, şu, şu hakemler telefonda rakibimizle açık açık “işler kontrol altında” 

diye görüşüyorlar dedik. Sakın ha, sakın, bunları maça hakem olarak atamayın dedik. Açıkça 

bütün hukuki zeminini gösterdik. 5. maçtan sonra ceza verilmesi zorunluluktur dedik. 

Maalesef buradaki bazı üyelerimizin de ağzında var, iki anons, üç anons. Bakınız, üç anonstan 

sonra ceza verilir, ikiden sonra verilmez diye bir kural yok Basketbol Federasyonu disiplin 

yönergesinde, açık açık gösterdik. İkinci anonstan sonra her zaman ceza verilebilir, hatta 

sahaya yabancı madde atıldıysa, rakip takım sporcuları yaralandıysa, anonssuz dahi ceza 

verilebilir. İşte o yüzden raporları göstermek istemiyorlar, o yüzden kaçıyorlar.  

Oraya bizim yöneticilerimiz gitti maçı izlemeye. Biz bir başka konuda da eleştiri aldık. 

Efendim, burası Türkiye Cumhuriyeti, nasıl, korunmayacak mısınız? Can güvenliği nedir? 

Bakın, can güvenliğimiz olmasa dahi gideriz, oynarız. Ama bir kumpasa takımımızı alet 

etmeyiz, bir kumpasta takımı figüran yapmayız diyoruz biz. Biz oraya gittiğimizde neyle karşı 

karşıya kaldık? Rakip takımın yöneticilerinin 3 ay hak mahrumiyeti cezası var. Açık bir şekilde, 

hak mahrumiyeti cezaları var.  

Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

Basketbol regülasyonlarına göre, bu, salona girmelerini yasaklamıyor, ama yöneticilerin 

girdikleri alanlara girmelerini yasaklıyor, yönetici olarak davranmalarını yasaklıyor. Rica 

ediyorum, diğer tarafta oynadığımız maçların görüntülerine bakın. Cezalı olan o iki şahıs, -
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isimlerini anmayacağım burada- yöneticilerin girdiği her yerde vardılar, her şekilde yönetici 

gibi davrandılar. Gözümüzün önünde, Basketbol Federasyonu yöneticilerine fırça çektiler. 

Hiçbiri ağzını açıp gık diyemedi, en ufak bir ceza veremediler. O gün yapılan Güvenlik Kurulu 

toplantısında, devletin yetkililerinin mevcudiyeti altında zapt altına aldığımız, imzaladığımız 

güvenlik uygulamaları hayata geçirilemedi. Bizim yöneticilerimize, maçı izlemek durumunda 

oldukları yerde, devlet yetkilileri ile beraber imzalanarak kayıt altına alınan yerde maç 

izlettirilmedi, yöneticiler de yeri geldiğinde baskı altında kalsın diye.  

Bunların hepsi ve hepsi bizim kararımızı alırken değerlendirdiğimiz hususlardı. Belki buradaki 

üyelerimiz dahi bütün bu detayları bilmiyorlar. Bu bizim eksikliğimizdir, bundan dolayı özür 

dileriz. Bu detayların bu açıklıkta iletişimini yapamadığımız için özürünü dilemek de bizim 

yükümlülüğümüzdür. Ama biz bu verilerle girdik o toplantıya. Başkanımızın konuşmasında 

belirttiği gibi, kürekte yaşanan saçmalıkları göz önünde bulundurarak, futbolda yaşanan 

saçmalıkları göz önünde bulundurarak girdik o toplantıya ve o toplantıda şunu dedik. Temel 

olan prensiptir, temel olan prensip kararını almaktır. Biz burada da susarsak, bu Galatasaray 

camiası da çok güzeldir, hoştur, konuşur, eser, gürler, ama yağmaz, ne de olsa monşerdir 

onlar diyeceklerdi. Evet, Galatasaray’da monşerlik vardır, Galatasaray eğitimli camiadır. Yeri 

geldiğinde “Noblesse oblige!” der. Ama Galatasaray’ın temelinde Beyoğlu da vardır, yeri 

geldiğinde kavga etmesini de bilir. Kavga etmeyi bildiğimizi de göstermemiz gerekiyordu. 

Onun için bu adımı attık.  

Konuşmamın sonunda, Saygıdeğer Doğan Hasol ağabeyimin sözlerine gelmek istiyorum. Çok 

haklısınız, kavga herkese kaybettirir. Kavga etmeye devam ettiğimiz sürece, biz de 

kaybedenlerden olabiliriz. Biz bu kavgayı devam ettirmek istemiyoruz. Ama sizin de yine 

belirttiğiniz üzere, bir şeyler değişmeden, hiçbir şey değişmemiş gibi davranmak lüksümüz de 

yok. Ondan ötürü, bu tartışmanın açılmasına biz çok büyük önem verdik. Divan Kurulu 

Başkanlığına bu konuda büyük oranda müteşekkiriz, çünkü sizlerin de görüşlerinize 

ihtiyacımız var. Zannetmeyin ki hazırlık yapmıyoruz. Değişik senaryolar için değişik hazırlıklar 

yaptık, o senaryoları olgunlaştırıyoruz. Federasyon şöyle davranırsa böyle yapacağız, 

Federasyon başka bir davranış benimserse böyle davranacağız diye değişik senaryoları 

olgunlaştırıyoruz. Ama bu senaryoları olgunlaştırırken, sizin de önerilerinize, sizin de 

fikirlerinize sonuna kadar ihtiyacımız var.  

Tabii ki bizimle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Ama eleştirilerinizi, misal Ahmet Şenkal 

ağabeyim çok önemli bir noktaya parmak bastılar; federasyon politikaları, yapılması 

gerekenler. Böyle yapıcı eleştiriler bizlere büyük yol gösterecektir. Çok teşekkür ederiz, 

sonuna kadar teşekkür ederiz.  

Son olarak, bazı konularda, ne düşündüğünüz belli olmuyor, fikirleriniz değişiyor, vesaire 

dediniz. Bakınız Sayın Özmızrak, siz de iktisat dünyasından geliyorsunuz, iyi bilirsiniz. John 

Maynard Keynes’in güzel bir lafı vardır, “When the facts change, I change my mind. What do 

you do, sir?” der. Yani “Olgular değiştiğinde ben fikirlerimi değiştiririm. Siz ne yapıyorsunuz?” 

der. Bakınız, biz er meydanında oynuyormuşuz gibi, olgu oymuş gibi davranıyorduk. Biz 

karşımızdakiler ermiş gibi, karşımızdakiler adammış gibi davranıyorduk, o federasyondakiler. 

Böyle bir ön kabulle, böyle bir karine ile davranıyorduk. Yaşadıklarımız, o federasyonlarda 
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koltukları dolduranların bu niteliklere haiz olmadığını çok açık bir şekilde gösterdi. Olgular 

değişti, ona göre yeni bir politika benimsedik. Doğru olmadığını düşünebilirsiniz, 

eleştirileriniz bizim için çok değerlidir. Ama bir karara vardıktan sonra, lütfen ve lütfen rica 

ediyorum, o kararın arkasında hep beraber duralım. O kararın arkasında Galatasaray’ın 

gücünü gösterelim. Yeri geldiğinde, vurduğumuz yerden ses getirelim. Çok teşekkürler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Mehmet Karlı arkadaşımıza açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Başkanın girmediği bazı 

detaylara da girmek mecburiyetini hissetti, konuşmacı arkadaşlarımızın hatırlatmaları 

üzerine.  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  

Bu önemli bir konuydu. Bu konuyu enine boyuna görüştük. Farklı fikirler her halükârda 

olacaktır. Hele hele 12 bin üyesi olan bir kulüpte, 1.800 üyesi olan Divan Kurulunda tabii ki 

farklı fikirler olacaktır. Ancak hem Başkan, hem Yönetim Kurulu farklı fikirlerden de feyz 

aldıklarını ifade ediyorlarsa, bu yerine ulaşmış bir çalışmadır. Hepinize fikirlerinizi açık seçik 

ifade ettiğiniz için teşekkür ediyorum.  

Efendim, gündemin son maddesi, güncel konular ve dilekler. Söz isteyen arkadaşlarımız işaret 

buyursunlar. Mehmet Bilen, Fethi Hoca, Ayhan Özmızrak. Başka?  

Değerli Galatasaraylılar,  

Müracaat eden arkadaşlarımız, Mehmet Bilen, Fethi Demircan, Hayrettin Kozak, Ayhan 

Özmızrak, Turgay Renklikurt, Erdal Günsel ve de Taner Aşkın. Başka arkadaşımız var mı 

efendim? Yok. Mehmet Bilen, söz sizin, buyurun efendim.  

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Etik spor için boykot konusunu görüşürken, kulüp içi etik 

değerleri de göz ardı etmememiz gerektiği inancındayım. Bu konuşmam kısa olacak. 

Konuşmaya başlamadan önce, başlangıcında şunu vurgulamak istiyorum. Divan toplantıları 

bizim için çok önemli. Yılda mutlaka 11 toplantı yapmalıyız. Niye söylüyorum bunu? Zaman 

zaman çeşitli nedenlerle toplantılar iptal ediliyor. Aslında toplantının ertelenmemesi lazım. 

Kulübün Divan toplantısına ihtiyaç var ve özellikle biz Divan üyelerinin görüşlerinin burada 

açık bir şekilde belirtilmesinin hem kulübe, hem de Yönetim Kuruluna çok büyük yararı var.  

Şimdi bu etik konusu, idari, sportif ve malî konularda her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. 

Ancak özellikle kulübümüzün son yıllarda malî bütçe hacminin çok büyümesi, çok farklı 

kişilerin bu bütçeye farklı bakışlarını yöneltmelerine neden oluyor. Kulübün içinde bulunduğu 

yasal ve tüzükten kaynaklanan önemli zafiyetler var. Bunu daha önce de belirtmiştim. Bu 

boşlukları, zafiyetleri gören birtakım kişiler bazı yanlış algılamaların da etkisi ile bu durumu 

istismar edip, kulübü malî açıdan da istismar ediyorlar. Özellikle Yönetim Kurulu üyelerinin iyi 

niyetleri ve her branşta tabiatıyla bir tecrübelerinin veya bilgilerinin olmaması doğaldır. Bu, 

bu işi takip eden bazı insanları yıllardır kulüp içinde müessese hâline getirmiş bulunuyor. 

Yönetim kurullarını, yöneticilerini yanlış bilgilendiriyorlar, yanıltıyorlar.  
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Malî yönden istismar konularına kısaca şu şekilde değineceğim. İstihdam, personel 

konusunda istismar oluyor. Birtakım kişi ve gruplar kulüp içinde yıllardan beri çalışıyorlar. 

Bunun sonucunda, kimi kendisine bir istihdam yaratıyor, kimisi yakın dayanışma içinde 

olduğu kişiye istihdam yaratıyor. Bu arada, -tabii isim vermiyoruz- yeni uydurulmuş birtakım 

iş tanımlarıyla, kulüpte piyasa değerinin çok üstünde ücret alma imkânına kavuşuluyor ve bu 

artık bir müessese hâline getirilmiş.  

Bunun yanında, tabiatıyla çeşitli alımlarda, satımlarda, ihalelerde de bu işi kovalayan insanlar 

var. Kulüp üyesi olarak bir örnek vereyim. Bir tesis yapılıyor, sadece bizim baktığımız, oh ne 

güzel olmuş diyoruz, geçiyoruz. Bu tesisin maliyetinin emsalle karşılaştırması kimseyi 

ilgilendirmiyor. Ha denilecek ki, denetim yok mu? Evet, denetim var. İki tane denetim var. 

Biri seçilmiş, biri de dışarıdan hem de yüksek bir ücret ödenilen denetim. Fakat her ikisini de 

daha önce de söyledim. Yaptıkları sadece kulübe girmiş faturaların sıra numaraları ve 

kayıtlarını tespit ve kontrol etmektir. Bunun sonucunda, tabiatıyla pek çok gerçek gizleniyor. 

Biz bu gerçekleri görmezden geldiğimiz sürece kulübün borcu hep artar. Bugün kulübün 

borcu sıfır olsa, en kısa zamanda kulüp bugünkü borca, daha büyük borca gelir. Bunun için, 

bu işin ehemmiyetine karar vermek ve sporda etik ve boykot gibi bir toplantı, kulüp içi malî 

kayıp ve kaçaklara yönelik özel gündemli bir toplantı yapılmasında kulübün geleceği 

açısından çok büyük yarar vardır. Yeni tüzük çalışmalarından önce yapılacak böyle bir 

toplantıda çıkacak birtakım veriler hem tüzük hazırlamalarındaki arkadaşlarımıza kolaylık 

sağlayacak, hem de pek çok kayıp ve kaçağı gözlerimiz önüne serecektir.  

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Mehmet Bilen’e teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Fethi Demircan.  

Fethi Demircan 

Değerli Başkanım, Divan Kurulu Üyem, Değerli Büyüklerim, 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Galatasaray Kulübü’ne Westham United 

takımından antrenör olarak geldim. Toplam 3 sene, 1.5 sene teknik direktörlük, 1.5 sene de 

İngiliz antrenörlerine yardımcı oldum. Ben geldiğim zaman, Sayın Turgan Ece bana dedi ki, 

“Hoca, senden ricam, altyapı ile ilgilen.” Ben Galatasaray Kulübü’nde kaldığım süre içerisinde, 

sabahleyin A takımını çalıştırdım, öğleden sonra da genç takımları çalıştırdım. O süre 

içerisinde, Cüneyt, Şükrü, Müfit, Metin Yıldız ve ismini biraz da hatırlayamadığım çocuklar 

Galatasaray takımının temelini oluşturdu. Tabii ki bunların o dönemde altyapıda 

yetişmesinde rahmete kavuşmuş olan Tamer arkadaşımızın çok büyük rolü vardır.  

Ben şunu tavsiye ediyorum. Bugün gelen antrenör arkadaşlar, eğer Galatasaray takımının 

altyapısında hizmet veren arkadaşlarla ilişki kurup, onların çalışmalarını kontrol altına alıp, 

orada görmüş oldukları yetenekli oyuncuları zaman içerisinde A takımı idmanına alıp, onlarla 

konuşup onlara birtakım tavsiyelerde bulunurlarsa, o çocuklar çok büyük bir hayal peşinde 

olup çalışmalarını ona göre yönlendireceklerdir.  

Bugün İngiltere’de genel itibarıyla bir antrenör değerlendirildiği zaman şöyle değerlendirilir. 

Ben orada 3 sene kaldım. Arsenal’de kaldım, Tottenham’da kaldım, Westham’da kaldım. 
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Şöyle değerlendirilir. Genç takımdan A takıma kaç tane oyuncu kazandırdı? Takımımızın 

geçen seneki maddi değeri ne idi? Bu sene maddi değeri nedir? Takımımızın oyuncularından 

hangisini satabilirsek kulübümüze daha çok para kazandırırız düşüncesi ön planda. Şunu da 

özellikle belirtmek isterim. Benim Galatasaray Kulübü’nde herhangi bir maddi beklentim söz 

konusu değildir, manevi görevim dışında. Bizlere gelen yabancı antrenör arkadaşlar sadece A 

takımını çalıştırıp sonra da işi bırakırlarsa, altyapıdan oyuncu yetişmesi sözkonusu değildir. 

Nitekim yetişmiyor.  

Ben haftada 3 tane maça gidiyorum. Benim kadar hiçbir teknik adam maça kontrolü altında 

değil. Ben orada kendim izliyorum, görüyorum. Bizzat başkanlarımıza o dönemde 

Galatasaray’a faydalı olan oyuncuların isimlerini yazdım. Bunlardan iki tanesi alındı, diğerleri 

hiç haber verilmedi ve o oyuncular başka kulüplere gittiler, yıldız futbolcu oldular. Oysa 

Galatasaray’a futbolcu araştırma konularında, menfaat beklemeyen, sevgi ile dolu 

Galatasaraylı teknik adamların araştırması lazım ki Galatasaray Kulübü’ne futbolcu yetişsin. 

Ayrıca, transfer olayında o iyi, bu iyi diye bir olay yoktur efendim. En önemli olan mesele, 

takımın ihtiyacı olan oyuncuyu transfer etmektir. İhtiyacı olmayan oyuncuyu aldığınız zaman, 

o mevkide oynayan oyuncu ile aralarında gizli bir problem başlar.  

Benim söylemek istediğim bunlar. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Ben Bayan Milli 

Takımı’na da baktım, A Milli Takımı’na da baktım. Bayan Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu 

Şili’de. Galatasaray Kulübü bayan takımı kurdu. Ya Fethi Demircan, sen bayan takımlarını bu 

vaziyete getirdin, bu konudaki düşüncen nedir diye bir soru dahi sorulmadı. O bakımdan, 

bundan dolayı da son derece üzgünüm. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray’a her zaman için 

manen her konuda hizmet etmeye de şahsen hazırım. Futbolun İngilizcesini de en iyi ben 

bilirim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Fethi Demircan Hocaya teşekkür ederiz, hem tavsiyeleri yönünden, hem hatırlatmaları 

yönünden. Sayın Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Yeniden huzurunuza geldim. Vaktinizi fazla almayacağım. Saygılar sunarım. 

3 konuya çok kısa değineceğim. Bu kurumsallıkla da bir türlü benim kafamda oturtamadığım 

3 konu. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, yakın geçmişte bir hukuk müşavirimizin bir olayı 

oldu. Eh, oradan çıkan zarar ve ziyanı Sayın Başkan ödedi dediler, konu kapandı. Bu ne biçim 

bir kapanmadır? Yani suçlu olan Başkan değilse niye Başkan ödüyor? Suçlu olan nasıl 

cezalandırılacak? Suçlu olan nasıl meydana çıkacak? Onun bedelini kim ödeyecek? Bu nasıl 

bir yönetim ve kurumsallık anlayışı, anlayamadım. 

İkincisi, bu profesyonellikle kurumsallık anlayışının yeni örneğini Hayroviç olayında gördük.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Üyeler,  
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Toplantı devam ediyor, konuşmacı konuşmasını yapıyor. Lütfen sessiz olun. Buyurun 

efendim, devam edin.  

Ayhan Özmızrak 

Teşekkür ederim Sayın İrfan Aktar Başkanım. İkinci konu, Hayroviç konusu. Hayırlara vesile 

olsun. Bu kadar profesyonelimiz var, bilgisayar sistemi var, takip var, yönetim var, ayrıca bir 

Sportif A.Ş.’miz var. Adamın 3 kuruş borcu anlıyoruz ki atlanmış. Ha paramız yoktu, 

ödemedik, sonucunu da biliyorduk dersiniz, o başka bir tartışma konusu. Yüzlerce kişi o 

kulüpte, atlamış. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi değil, günlük kasayı tutandan haftalık nakit akışı planını 

yapana kadar. Bunu da kurumsallıkla oturtamadım. 

Üçüncü konu... Aslında üçüncü konuya geçmeden önce, Sayın İrfan Aktar Başkanım, bir 

konuda sizden onay almak istiyorum. Daha doğrusu, Sayın Yıldırım Baysal, Disiplin Kurulu 

üyeliğinden ayrıldı mı, ayrılmadı mı?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Bana ulaşmış bir şey yok efendim, resmi olarak. Yönetim Kurulu bu işi bilir. Arkadaşlarımız 

biliyorlarsa söylerler.  

Ayhan Özmızrak  

Bugün yine internet sitemize, web sitemize baktım, Sayın Yıldırım Baysal üye gözüküyor. 

Fakat Yönetim Kurulu Başkanlığına yolladığı bir mektup var benim elimde de. Belki sizde de 

olan mektuptur, başında okutmadığınız mektup. Bu mektup yalanlanmadı. Dolayısıyla, ben 

bunu ciddiye alıyorum. Burada çok ciddi suçlama var. Sayın Başkana, tüzüğün kendisine 

vermediği yetkileri kullandığı şeklinde, yönetime çok ağır ve açık bir suçlama var. Şimdi 

bunun karşısında, yönetimin değil, Disiplin Kurulunun bir cevap vermesini rica ediyorum. 

Çünkü burada yapılan eylem, Disiplin Kurulunun aldığı kararlar karşısında, yönetimin aldığı 

kararların tüzüğe aykırı olduğu şeklinde. Bunun savunmasını, doğrusunu, yanlışını 

demiyorum. Ama eğer bunlar doğruysa, bunun düzeltilmesi nasıl olacak? Yanlışsa, o zaman 

Sayın Yıldırım Baysal’a bunun sorusunu kim soracak? Teşekkür ederim, saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, sorduğunuz suale cevaben, tesadüfen karşımda oturan, Disiplin Kurulu üyesi sınıf 

arkadaşım Kunter Akyürek bu arkadaşımızın Disiplin Heyetinden ayrıldığını beyan etti. 

Bilvesile bilginize sunarım. Sayın Turgay Renklikurt.  

Turgay Renklikurt 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Başkanım, Büyüklerim, Kardeşlerim,  

Benim konuşma niyetim yoktu, ama konuşmacıları dinlediğim zaman, konuşanları dinlediğim 

zaman, Şeyh Sadi Şinasi’ye hak verdim. Çünkü o diyor ki, “Kötü şarap ve belagat sahibi, aklı 

baştan çıkartır.” diyor. Aklımın baştan çıktığını gördüm, çünkü kafam karıştı, değerliklerde. O 

da şu. Etik spor için boykot kavramı konuşulamaz bile, çünkü yasa var. Sporda Şiddet ve 

Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili olan husus, kulüplerde boykot gibi düzensizliği 

çağrıştıran eylemlerin gündeme gelmemesi doğrultusunda. Bu gündeme geldiği zaman, mülki 
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amirler dahil olmak üzere, devletin düzensizliği önleyecek kurumlarının hemen harekete 

geçmesine amir. Ee, biz burada konuşuyoruz bunu. Konuşmamamız lazım geliyor. Gündem 

maddesi hâline getirmememiz lazım geliyor. Ama bununla ilgili eğer herhangi bir girişimde 

filan bulunmak istiyorsak, o ayrı. O başka yerlerde konuşulur. Ama getirilmeden.  

Bir başka husus daha. Yine bir söz var, “Söylediğiniz sözlerin esiri, söylemediklerinizin efendisi 

olursunuz.” diyor. Hele güçlü kurumlar mevzubahisse, eğer biz çıkar dersek ki, basketbolda 

haklı gerekçelerle, kendimize göre haklı gerekçelerle boykotu gündeme getirdik ve gereğini 

yaptık, futbolda da yaparız derseniz, esiri olursunuz. Çünkü o sözü sarf ettiğiniz zaman çok 

önemli kurumlar hemen harekete geçer. Bırakın söylemenizi, düşünmeniz bile, o kurumların, 

mesela FİFA’nın, neye göre söylediniz, önünü arkasını düşündünüz mü gibi soruları gelir ve 

bununla ilgili birtakım girişimler başlar diye düşünüyorum. Kusura bakmayın ama bunlar 

aklıma geldi. 

Bir başka şey daha aklıma geldi. Sayın Başkanımız dile getirmişti. Hatırladığım kadarıyla, -

aklım karışık, onun için eğer yanlış bir şey söylüyorsam, uzmanlarımız, en başta Mehmet Bey 

Hocam olmak üzere, lütfen düzeltsinler- malî fair play kurallarına göre, artık futboldan gelen 

para tamamen futbola sarf edilecek. Ee, basketbola parayı nereden bulacağız? Çok ciddi bir 

farklılık var. İşte insanın kafası karıştığı zaman da, parayı bulamayınca insan böyle acayip 

tedbirlere mi başvurur sorusu geliyor. Onun için, eğer hatalı konuşmuşsam çok özür dilerim, 

bunu belagat sahiplerinin benim aklımı baştan çıkartmasına verin. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz Turgay Bey’e. Sayın Erdal Günsel.  

Erdal Günsel 

Bu kıymetli mekanımızda hepinizi saygı ile selamlıyorum. Kıymetli mekanımız derken, maddi 

ve manevi olarak kastediyorum, çünkü şurada bulunduğumuz her metrekarenin bize maliyeti 

vergi olarak 20 bin lira. Sahil kısmı 6 bin lira. Geçen sene Haziran ayı sonuna kadar itiraz 

edilmediyse, vergimizi metrekare 20 bin lira üzerinden buraya vermiş bulunuyoruz. Onun 

için, maddi ve manevi açıdan bizim için burası çok kıymetli bir mekân. Bundan sonra da 

burada toplantıların yapılması bence çok uygun.  

Ben bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağına inandığım için bu etik konusunda fazla 

yorum yapmayacağım. Çünkü basketbolla ilgili konunun çok değişik kısımları olduğunu 

burada öğrendim. Ama bizim Sporcular Derneği’mizin aldığı her türlü kararın da 

arkasındayım. Şimdi, etik konusu açıldığı vakit biraz sağduyulu olmamız lazım. Biraz da 

toplam kalite üzerinde durmamız lazım. Türkiye’de maalesef futbol, basketbol, voleybol 

birtakım tesirler altında yürüyor. Sadece sağduyu bizim için geçerli değil, rakip kulübümüzde 

de sağduyuya sahip insanlar var. Örneğin, size burada bir paragraftan birkaç cümle 

okuyacağım. Yazarı hepinizin tanıdığı, futbolun duayenlerinden Halit Deringör. Şöyle diyor: 

“Geçen sabah, kalkıp televizyon karşısına geçtim. Alt yazı geçiyordu, ‘Fenerbahçe bundan 

sonra hiçbir toplantıda Galatasaray ile yan yana gelmeyecek.’ Tam bir nota. Ülkelerin 

birbirine verdiği nota gibi. Dünya değişiyor. Bizim kuşağın hatırlayacağı gibi, Galatasaray’da 

Bülent ve Reha kardeşler vardı. İkisi de ateşli bir Galatasaraylı ve sahada çetin adamlardı. 
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Kadıköy’de birlikte çok bulunduk.” Biraz atlayarak geçiyorum, kısaltmak için. “İnanır mısınız, 

geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Reha Eken, Fenerbahçe’nin her türlü sportif 

başarısında evime telefon açar, beni tebrik ederdi. Galatasaraylı eski başkanlardan Selahattin 

Beyazıd, her Fenerbahçelinin vefatında camide hazır ve nazır olmuştur. Ben eski futbolcu 

olarak, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeniden dost olmasını ister ve özlerim, çünkü Türk 

futboluna bu iki takım renk vermiştir. Türk futboluna bu iki takım katkıda bulunmuştur. 

Fenerbahçe’siz Galatasaray, Galatasaray’sız Fenerbahçe olmayacağını(...) Son Fenerbahçe-

Galatasaray bayanlar Basketbol maçı sonrası gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanan kavga 

sahneleri utandırıcı. Kim suçlu, kim değil, yorumlamak bize düşmez, çünkü olayı görmedim. 

Kimler sebep olduysa..” diye devam ediyor.  

Şimdi bakınız, burada bir sağduyunun seslenişi var. Aynı seslenişi kıymetli duayen 

ağabeylerimizden bekleyip, bazı girişimlere önayak olmalarını öneriyorum ben, çünkü onların 

eşsiz sportif başarılarından kazandıkları deneyim bizlere bundan sonra da gelecek günlerde 

ışık tutar. Ahmet Şenkal arkadaşım daha önce bahsetti, aklın yolu bir. Danışma kurulları her 

şeyde kuruluyor. Bizim Divanımız da kuruyor. Ama sportif başarılarla dolu geçmişleri olan 

insanlarımızın toplandığı bir Sporcular Derneği’miz var. Benim gördüğüm kadarıyla, her an 

göreve hazır, her türlü yardıma hazır. Acil yardıma hazır. E, onlardan niye yardım almayalım 

biz? 

Bir başka konuya geçeceğim. Biraz önce, federasyon başkanlarının seçiminden bahsedildi. 

Bundan sonraki federasyonlar seçimine hazır olmamız istendi. Başkanlarımızın, yönetim 

kurullarımızın bu tür çalışmalara şimdiden başlanması istendi. Ama benim bildiğim bir konu, 

Sayın Başkanımız bundan önceki Kürek Federasyonu seçiminde bir isim öngördü, ama 

kürekçiler bir araya gelmedi. Bir de işin o yüzü var. Kürekçiler bölündü. Başkanımızın ismini 

verdiği ismin yanında toplanan arkadaşlarımız başka, onun karşısında bulunan arkadaşlarımız 

başka... Neticede, Sporcular Derneği’nin de katkısı ile seçilecek olan bir federasyon başkanı 

adayımız maalesef seçilemedi. Eğer biz bir araya gelseydik, bugün burada Kürek Federasyonu 

ile ilgili yaptığımız eleştiriyi yapmayacaktık. Ha, kabahati biraz da kendimizde bulalım, 

özeleştiriyi kendimize yapalım. Daha önceki federasyon başkanı seçiminde, ben Sayın 

Sporcular Derneği Başkanının nerelere kadar uzandığını çok yakinen biliyorum, gayretlerini 

çok yakinen biliyorum. Ama maalesef hiçbiri olumlu olarak hayata geçirilemedi ve biz bugün, 

işte Fenerbahçe, Kürek Federasyonunda şöyle karar aldırdı diyoruz. Ama biz bir araya 

gelemedik ki. Biz bir araya gelemezken, bunu söylediğimiz zaman da bazı arkadaşların bize 

karşı ters tutumlarıyla karşılaştık. O tutumları da ben kendilerine iade ettim anında.  

Şimdi size bir başka bilgiden de bahsetmek istiyorum. Evet, çok kısa.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Erdal Bey, toparlasak iyi olur.  

Erdal Günsel  

Tamam efendim, kısa kesiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla, Sporcular Derneği’miz gayet iyi 

çalışıyor. Son olarak, Bulgaristan’da, eski Bulgarca ismi Plovdiv, şimdi Filibe olan şehirde bir 

yarış yapıldı, veteranlar yarışı. Bu yarış 500 metre olsun demişler. Bizim veteranlarımız ise 



30 
 

“Hayır, 1.000 metreden aşağı olmaz.” Demişler. Hepsi genç arkadaşlarım çünkü. İsimlerini 

ben size vereyim, beraber alkışlayalım. Mehmet Oktar, Kamil Selçuk, Saydın Gökşin, Yalçın 

Kaya, Fatih Öner, Ahmet Şenkal, Faruk Algül, Çetin Öztürk. Dümenci de buradan gitmedi. 

Oradan, Bulgar takımından, misafir eden takımdan bir dümenci. Arkadaşlarımız birinci 

oldular. 2 tekte, yanılmıyorsam, farkla. Oranın, Bulgar kulübünü, -Hepros Kulübü, değil mi?- 

Hebros Kulübü’nü geçerek birinci oldular. Sonra da burada ağırlayacaklar. İnşallah burada da 

birinci olurlar. Ben hepsini huzurlarınızda alkışlıyorum, hepsine başarılarının devamını 

diliyorum.  

Sizlere de beni dinlediğiniz için, sonsuz teşekkürler ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Erdal Bey’e biz de teşekkür ediyoruz. Konuşması ile ilgili bir iki not aldım, sırf bilgi 

iletmek için.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray Adası’nın Galatasaray tesisi olduğu bazı üyelerimiz tarafından galiba 

hatırlanmıyor. Bunu hatırlamaları için betahsis burada yapmaya uğraşıyorum, dikkatinizi 

çekerim. Bir sürü tartışma oluyor, işte kirayla ilgili, vergiyle ilgili. Ama üyelerimiz buraya pek 

özen göstermiyorlar, gelmiyorlar.  

İkincisi, Halit Deringör’den misal verdi Erdal Bey. Kısa bir anekdot, Başkanımız Selahattin 

Beyazıd bana anlatmıştı. 1969 senesinde, ciddi bir çekişmeli seçimden sonra Başkan seçilmiş. 

Seçim dolayısıyla yorgunluk, vesaire çıkıp teşekkür etmiş, yorgun argın evine gelmiş. Daha 

kapıda, misafirler var demiş eşi. “Aman efendim, ne misafiri?” Misafirler, Büyük Fikret, Faruk 

Ilgaz gibi Fenerbahçe’nin ileri gelenleri. Galatasaray Kulübü’ne genç bir başkan seçiliyor, 

başkan seçildikten iki veya üç saat sonra tebrike geliyorlar. Şimdi bu seviyedeki bir dostluk 

nerede, birbirinin gözünü çıkarmaya uğraşan saygısız yöneticiler nerede! Onun için, tabii ki 

Halit Deringör çok güzel şeyler söylemiş, ama maalesef şu anda onun görevini yapan insanlar 

pek o işlerin içinde değiller.  

Son olarak da, federasyon seçimlerinde haklısınızç Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bundan 

sonraki seçimlerde bir sakatlık olmaması için, Ahmet Şenkal’ın önerisini ciddiyetle takip 

edeceğim. Sayın Sporcular Derneği Başkanının da yardımını isteyeceğim.  

Efendim, üyelerimizden son söz almak isteyen Sayın Taner Aşkın. Buyurunuz efendim.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Üyeleri,  

Çok kısa bir süre için huzurlarınızdayım. Ama bazı şeyleri yönetimden yazılı olarak talep 

etmek üzere huzurlarınıza geldim. Bunların cevaplarını şimdiye kadar bulamadım. Ben 

sıralayayım, kayıtlara da geçsin. Lütfen bu konuda mümkün olan en kısa zamanda bana yazılı 

cevap verirseniz sevineceğim.  

Bir tanesi, futbolcu Hayroviç’le olan durum. Hayroviç’in net aldığı, verdiği, verilecek olan, 

neden bu hâle geldi? Biraz da mufassal bir şey eklerseniz sevinirim. 

İkincisi, biliyorsunuz, bir avukat hanım bizi dolandırdı gitti. Ondan sonra, bir kurulda beyanat 

verilirken, bunu Sayın Başkanın ödediği konuşuldu. Hesaplara bakınca bunun böyle olmadığı 
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gözüküyor. Sadece kulüple olan kısmını Sayın Başkanın ödediği gözüküyor. Bu 

hanımefendiden alınan senetlerin tahsil edilip edilmediği, edildiyse hangi kısmının tahsil 

edildiği, bakiye daha ne kadar alacağımızın olduğu, bu durumun hangi safhada olduğunun 

bildirilmesini rica ediyorum. 

Ondan sonra, bir konu daha var. Sportif A.Ş.’nin uhdesinde olan mağazacılık şirketinin bir 

şekilde alınan bir kararla kulübe, yani Galatasaray Spor Kulübü’ne devredildiği varit. Bunun 

şirket tarafından hangi kararla alındığı beni çok enterese etmiyor, ama bir yerde kulübün 

Genel Kurul kararı olmamasına rağmen, bütçenin içerisinde bulunmadığı hâlde, ek bir bütçe 

talebi de gelmeden nasıl ve ne şekilde alındığı, bu tasarrufun hangi yetkiye dayanılarak 

kullanıldığının belirtilmesini istiyorum.  

Son olarak da, Galatasaray’ın kredilerden kullanmış olduğu şu güne kadarki 170 milyon 

dolarlık mertebede Denizbank’a verilmiş olan ayrı ayrı kulüp artı şirket olarak vadeleri, 

faizleri ve bunlara karşı ayrı ayrı verilen teminatlarını istiyorum, müsaadenizle. Bunları bana 

yazılı olarak bildirirseniz size minnet ve şükranlarımı arz edeceğim. Ama rica ediyorum, çok 

vakit geçmesin. Çünkü biliyorsunuz, yaz, tatil var. Ama Galatasaray’da tatil yok. Biz çalışmaya 

devam ediyoruz. Şüphesiz ki yönetim de devam ediyor. Eminim ki, en kısa zamanda bunları 

sizlerden alacağım. 

Huzurlarınızdan ayrılmadan önce, sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Yalnız, Sayın Taner Aşkın, siz bir kısım taleplerde 

bulunacaksınız, biz onu Divan zaptına koyacağız. Yani siz bu bahsettiğiniz noktaları bir yazıyla 

yönetimden talep etseniz de size yazıyla cevap verseler daha usulüne uygun olur 

kanaatindeyim.  

Taner Aşkın  

Bundan evvelki toplantı tutanaklarında bunların hepsi var. Eğer okuyorlarsa, bundan evvelki 

Divan tutanaklarında hepsi var. Ama benim tarafımdan istenmiş, ama başka arkadaşlar 

tarafından istenmiş. Okuyorlarsa zaten var. Bugüne kadar alamadığım için ben bunu 

tekrardan ikaz etmek lüzumunu hissettim. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah. Yol doğru mu, bilemiyorum, ama karar sizin efendim. Buyurun Sayın Karlı. 

Şimdi değil efendim, o ayrı. Ama Sayın Taner Aşkın Divan zaptı vasıtasıyla bir talepte 

bulunuyor. Daha doğru olan yol, direk yazı ile taleptir yani.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karlı 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri,  

Çok kısa bir şekilde sorulan sorulara yanıt vereceğim. Sadece o yüzden kısa bir süre vaktinizi 

alacağım.  
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Yıldırım Baysal sorusu geldi. Evet, saygıdeğer Yıldırım Baysal, Disiplin Kurulundan istifa etti. 

Yönetim Kurulumuza da geldi istifa dilekçesi ve kabul edildi. O yüzden, kendisi artık Disiplin 

Kurulunda yer almıyor.  

Hayroviç konusuna geldiğimizde, Hayroviç konusu şu anda FİFA’da, FİFA’nın futbolcuların 

statüsü komitesinin önünde ve uzlaşmazlık halli mekanizmasının önünde. Bu Cuma günü, 

önümüzdeki Cumaya kadar biz de kendi tarafımızdan başvurumuzu yapıp kendi 

gerekçelerimizi dile getireceğiz. O nedenle, burada söylediklerimin hepsini çok itina ile 

seçmek durumundayım, çünkü söylediklerimin karşı taraf tarafından bizim aleyhimize bir 

delil olarak kullanılmasını istemem. Çok açık bir şekilde, adını andığımız futbolcu, adını 

andığımız oyuncu suiniyetle, kötü niyetle davranarak, özellikle menajerinin 

yönlendirilmesiyle kötü niyetle davranarak bu yola girmiştir. Menajeri, bütün bu süreç 

yaşanırken Galatasaray’a şantaj yapmaya çalışmış, Galatasaray’dan bazı gayrihukuki ve 

gayrietik yollarla para koparmaya çalışmıştır. Sayın Başkan özellikle bu görüşmelere taraf 

olmak durumunda kalmıştır ve gerekli dille, gerektiği şekilde reddedilmiştir. Bütün bunlar 

savunmamızın içinde yer almaktadır. Yanlış hatırlamıyorsam, 37 tane sözleşmeli futbolcumuz 

va, A takımımızda. Hiçbirinde böyle bir aksaklık yaşanmazken, hiçbirinde böyle bir sorunla 

karşılaşmazken, maçlarda az süre aldığı için zaten şikâyetçi olan, Türkiye’de yerleşik olan 

yabancı oyuncu sınırından ötürü Galatasaray’da daha fazla yer bulamayacağından şikâyetçi 

olduğunu açıkça dile getiren ve bir şekilde Türkiye’den gitmek için açıkça vesile arayan bir 

zat, suiniyetle Galatasaray’ı bir nizanın içine çekmiştir, çekmeye çalışmaktadır. Biz de gerekli 

savunmalarımızı hazırlıyoruz. Burada kürsüden değil, ama daha sonra, şahsi sohbetlerde 

daha da ayrıntılarını verebilirim. Ama Taner Bey’in de, Taner Aşkın’ın da belirttiği üzere, 

Taner Aşkın’ın bütün sorularına, elverdiği üzere, yazılı kesinlikle yanıt verilecektir. Biz hiçbir 

zaman bu konuda çekinmeyeceğiz. Ama dediğim gibi... Ha, bir konunun da altını çizeyim. 

Basında bu yönde yanlış haberler çıkıyor. Hayroviç kesinlikle şu an itibarıyla, bugün itibarıyla, 

geçici lisans almış değildir. Bunun da altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bunlar 

sorulan sorulardı.  

Mağazacılık konusundaki yetkiyi, Taner Aşkın sordu, dediğim gibi, yazılı olarak dile 

getirebiliriz. Tüzüğü nasıl yorumladığımızı ve böyle yaptığımızı yazılı dile getirmemizde fayda 

var.  

Yine krediler konusu... Taner Aşkın, Divan toplantısını kaçırmaz. Geçen Divan toplantısında 

burada olduğunuzu hatırlıyorum Taner ağabey, hatam varsa düzeltirsiniz. Krediler konusunda 

Mete çok detaylı bir sunum yaptı. Saygıdeğer Yönetim Kurulu arkadaşım Mete İkiz, aldığımız 

kredinin hangi teminatlara bağlandığı, hangi vadede, hangi faizle ödeneceğine dair çok 

ayrıntılı bir sunum yaptı. İsterseniz o sunum metnini tekrar temin edebiliriz. Ama o sunum 

metninde bulunmayan ve sizin istediğiniz bir bilgi varsa, ticari sır kapsamına girmediği sürece 

her zaman temin etmek isteriz, hiçbir zaman sakınmayız. Mete ile konuşup da geldim, o 

nedenle söylüyorum.  

Diğer konu, Ayşegül Egemen konusunda da, Hanımefendi ile olan yargı süreci devam ediyor. 

Yine konuşmalar sırasında dile getirilmişti, hani cezası veriliyor mu diye. Dediğim gibi, hem 

suç duyurusunda bulunuldu, hem kendisi aleyhinde hukuk davası devam ediyor. Genel 
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Kurulda, Malî Genel Kurulda, hem Mete, hem ben ayrıntılı bir şekilde nasıl ödeme yapıldığını 

anlatmaya çalışmıştık. Yeterli olmadıysa, tekrar yazılı olarak da bu konuya değinilir. Dediğim 

gibi, bunlar bizim çekineceğimiz konular değildir. Yani yeter ki böyle sorular gelsin, yeter ki 

biz de kendi derdimizi anlatabilelim. Yanıtları basında çıkan yanlış haberlerden değil, birinci 

ağızdan bizden alın. 

Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler Sayın Başkan.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Temmuz 2014 toplantısı 2.5 saat sürdü. Önemli bir toplantıydı. Katılımınız için hepinize 

teşekkür ediyorum. Sıhhat ve afiyet içinde, inşallah 10 Eylülde tekrar görüşürüz efendim. İyi 

günler diliyorum.  
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