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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 10 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Şubat 2016 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 

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

silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün 

kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ve 1 aylık süre içinde vefat eden 6096 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ziya Denizer, 6320 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Yüksel Kantoğlu, 7033 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve eski milli futbolcumuz Ali 

Beratlıgil, 4598 sicil numaralı kulüp üyemiz ve eski milli futbolcumuz İsmail Suat Mamat ve 

aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizi saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı 

duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz. Efendim şimdi bugünkü toplantımızın 

gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bilen 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. UEFA finansal kurallar denetimi ile ilgili, Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek’in 

açıklamaları, 

4. Gündemin üçüncü maddesindeki konu ile ilgili genel görüşme, 

5. Güncel olaylar ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile 

gündemimiz kabul edilmiştir, Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim. Ben de 

alayım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Gündeme geçmeden önce, son Cuma günü meydana gelen ve tüm camiamızı rahatsız eden 

bir konu ile ilgili size ve kamuoyuna bilgi vermek istiyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizler Galatasaray değerlerine sahip Divan üyeleri olarak, rakip kulüp yöneticileri hakkında 

daima ifadelerimizi dikkatle seçmeye ve 111 yıllık bir kulübün üyeleri olma sorumluluğunu 

hiçbir zaman unutmamaya gayret etmekteyiz. Hatta kulüp tüzüğümüzün 45. maddesinde 

Genel Kurul görüşmelerindeki düzenle ilgili olarak, başka kulüp, dernek ve tüzel kişilikleri 

küçük düşürücü beyanlarda bulunulamayacağını ifade eden hükümle bu davranışımızı kayıt 
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altına almış bulunmaktayız. Ancak bu etik davranışımız rakiplerimiz tarafından herhalde 

yanlış anlaşılmakta, hatta kulübümüzün temsilinde aciz olunduğu düşünülmektedir. Yakın 

dönemde Galatasaray-Fenerbahçe futbol maçı öncesinde spor dışı işlemleri tercih eden 

değerli yöneticiler, kendi ekiplerini motive etmek için fütursuzca “Galatasaray bizim 

düşmanımızdır” diyebilmiş, federasyonun kadın basketbol maçındaki yanlış lisans uygulaması 

sonrasında “Galatasaraylılar sahtekârlık yapmıştır” diyecek kadar saygısız ifadeleri 

kullanabilmişlerdir. 5 Şubat 2016 Cuma günü, Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki 

mağlubiyetten sonra, yine aynı yöneticiler gündemi değiştirmek, dikkatleri başka yöne 

çekmek üzere kulübümüzle ilgili iftira ve hakaret söylemine devam ederek kulübümüzü şike 

yapmakla suçlamış ve tarihimize bakmamızı önermişlerdir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ben tarihimize baktım. Geçmiş 111 yıl içinde, 36 başkandan hiçbirisi şike soruşturması 

sebebiyle bir gün dahi hapse girmemiş. Hiçbir yöneticimiz aynı sebeple bir yılı aşkın süre 

cezaevi şartlarıyla tanışmamıştır. Ayrıca hiçbir yöneticimiz de Türkiye Futbol 

Federasyonundan şike cezası almamıştır. Kulübümüz hiçbir dönemde UEFA yetkililerince şike 

soruşturmasına tabi tutulmamış, UEFA Disiplin Komitesince 2 yıl Avrupa kupalarından men 

cezası almamış, bu cezası da yapılan itirazdan sonra UEFA Tahkim Kurulunca 

onaylanmamıştır. Yakın tarih şunu da bize hatırlatıyor. Bu cezalara yöneticilerinin aşırı 

hırsları, spor dışı uygulamaları sebebiyle duçar olan 109 yıllık değerli rakip kulübümüzün 

yönetimi, verilen iki yıllık men cezasının kaldırılması için bir üst mahkeme olan CAS 

mahkemesine başvurmuş ve red cevabı almıştır. Yine aynı talihsiz yöneticiler, davayı İsviçre 

Federal Mahkemesine taşımışlar ise de red cevabı almışlardır.  

Yani özetlersek, kulübümüzü şike iftirası ile suçlayan yöneticiler, spor hukukunun bütün 

kademelerinde girişim yapmışlar, red olmuşlardır ve kesinleşmiş bu kararlar dolayısıyla iki yıl 

Avrupa kupalarından men cezası alarak ülkemizi de şike yapılan suçlu ülkeler listesine dahil 

ettirmişlerdir. Yurt dışında bütün bu hukuki süreç devam ederken, yurt içinde ise 70 bin 

sahifelik, spor dışı uygulamaları ihtiva eden şaibeli telefon görüşmelerinin bant kayıtlarının 

kamuoyuna ulaşması, kulüp başkan ve yöneticilerinin bir yılı aşkın bir süreyle cezaevinde 

kalmaları ülkemizde de tüm kulüp taraftarlarını futboldan soğutmuş, futbolun marka 

değerini düşürmüştür. Bunun sonucu olarak, koca koca statlarımızda 5-10 bin seyirci ile 

maçlar oynanmaya devam edilmektedir. Kamusal ve kurumsal sponsorlar ise kirlenmiş bu 

ortamdan uzak durmayı tercih etmişlerdir. Sponsor bulmak neredeyse imkânsız hâle 

gelmiştir.  

Bütün bu marifetleri icraat hanesine dahil eden bu yöneticilerin, milyonlarca taraftarı olan iki 

değerli, 110 yıllık camiayı ayrıştırabilecek, birbirine düşman edebilecek söylemlerde 

bulunabilmelerini de anlamakta hakikaten zorluk çekiyorum. 100 yıldan fazla süre içinde 

ebedi dost, ezeli rakip olduğumuz camiaların başına bu tip seviyesiz, yakışıksız ifadeleri 

kullanabilen, gündem değiştirmek için her türlü iftira, hakaret ifadelerini sarf edebilen 

yöneticilerin göreve gelmiş olmaları da büyük bir talihsizliktir.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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Birtakım dedikodu ve rivayetlere dayanarak 111 yıllık kulübümüzün şikecilikle itham edilmesi 

bütün Galatasaraylıları rencide etmiştir. Cuma gününden bu tarafa, bu konuyu kınayan pek 

çok telefon ve SMS mesajı aldım. Bu nedenle, daha önce verdiğim açıklamalar ışığında, UEFA 

hukuk mercilerinin bütün kademelerinde şike olgusu kesinleşen, bu sebeple 2 yıl Avrupa 

kupalarından men cezası alan, iki yöneticisi Türk Futbol Federasyonu tarafından şike suçuyla 

cezalandırılan değerli rakip kulüp yöneticilerinin kulübümüzle ilgili iddia ve iftiralarını kesin 

olarak reddeder, kendilerine iade ederiz. Maalesef içinde oldukları üzücü ve utandırıcı 

duruma kulübümüzü de dahil ederek kamuoyunu tatmin etmek isteyebilirler. Ancak yanlış 

örnek ve yanlış camiayı seçtiler. Spor dışı uygulamalardan vazgeçmelerini, ebedi dost, ezeli 

rakip camia olarak kendilerine tavsiye ederiz.  

Galatasaray Kulübü, şanlı geçmişi, bağlı olduğu temel değerlerle bu konuların dışındadır ve 

daima da öyle kalacaktır. Rakibe saygı çerçevesi içinde, bu konuları şimdiye kadar bu kadar 

açıklıkla konuşmamaya dikkat etmiştik. Ancak maalesef kulübümüze yapılan saygısız saldırıya 

cevap vermek mecburiyetinde kaldığımız için bu gerçekleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Spor 

kamuoyunun da bilgisine sunarız.  

Efendim, şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait 

toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Toplantı tutanakları 31 sayfa olarak deşifre 

edildi, hazırlandı. Size girişte sunuldu. Hazırlandığı şekliyle, toplantı tutanaklarını oylarınıza 

sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür ederim.  

İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu madde ile ilgili bir değerli üyemizin dilekçesi var. Üyemiz kendisi burada olduğu için, ben 

okutmuyorum, kendisini rica ediyorum. Lütfen heyete siz takdim ediniz efendim. Buyurun 

Sayın Taner Aşkın. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Sayın Divan Kurulunun Saygıdeğer Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim arz etmek istediğim bir hususu, Divan Başkanlığına 

yazıyla müracaat ettiğimi biraz evvel Sayın Başkan beyan ettiler. Ben de maruzatımı sizlere 

özellikle ama özellikle Galatasaray’ın tarihî kayıtlarına geçsin diye burada kayıt altına alınması 

için huzurlarınızda okumayı istemiştim. Bu imkânı başkan bana sağladı, müsaadenizle 

okuyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Başkanlığına,  

Yazım ekinde vermiş olduğum dilekçenin, Divan kayıtlarına geçirilmek üzere Divanda 

okutularak Yönetim Kuruluna tevdi edilmesi hususunu arz ederim.  

Saygılarımla.  

Ek: Yönetim Kuruluna tevdi edilmek üzere vermiş olduğum dilekçem.  

Şimdi Yönetim Kuruluna vermiş olduğum dilekçeyi arz ediyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkanlığına,  

Adres: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena, Huzur Mahallesi, Seyrantepe, 

Sarıyer, İstanbul  
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Konu: Galatasaray Spor Kulübü’nün mevcut ekonomik durumu sebebiyle UEFA tarafından 

cezalandırılacak olması.  

İlgi: Galatasaray Spor Kulübü’nün 26.11.2010 tarihli mevcut tüzüğü 17. maddesinin 17/15 

bendinde belirtilen üyelerin hakları, ayrıca Dernekler ve Medeni Kanun’da üyelerin hakları ile 

ilgili hususlar.  

Malumunuz üzere, konuda belirttiğim husus uzun zamandır yazılı, görsel ve sosyal medyada, 

iletişim kuruluşlarında ve camiamızda devamlı tartışılan ve gündemden düşmeyen ve 

neticede Yönetim Kurulu Başkanımızın da açıkladığı üzere, UEFA tarafından kulübümüze ceza 

verilecek olmasına sebebiyet vermiş bulunmaktadır. Vermiş olanların, ibra olmuş olsalar dahi 

kanuni mesuliyetlerinin ve sorumluluklarının devam ettiği hususuna istinaden, ilgide 

belirttiğim üyelik haklarım muvacehesinde, aşağıda belirtmiş olduğum talebimin 

yönetiminizce alınacak kararla en az 3 uluslararası yabancı denetim kuruluşuna 

denetlettirilmesi talebinde bulunmaktayım. Kanuni süresi içinde Yönetim Kurulunuzca alınan 

kararlardan yazılı olarak haberdar edilmemi önemle arz etmek isterim.  

Kanuni haklarımın mahfuz kalması kaydıyla talebimizi arz ediyorum.  

Şimdi eklerine geçiyorum. Talebime geçiyorum ek olarak.  

Yapılmasını istediğim araştırmada, 2006-2016 arasındaki dönem, yani 10 yıllık dönem.  

1. 31 Ocak 2016 tarihi itibarıyla kulübün borç ve alacak durumu, aynı zamanda şirketin ve 

kulübün solo olarak -her ikisini de ayrı ayrı istiyoruz-.  

2. Kulüp solo hesapları. Yine bir diğer bendi, şirketlerin solo hesapları.  

3. Kulüp artı şirketler, yıllar itibarıyla konsolide hesapları.  

4. Belirtilen yıllarda, başkan ve Yönetim Kurullarının açıklanması, bu kurulların dönemleri 

sonunda, yeni yönetime devirleri esnasındaki borç ve alacak hesapları, geldikleri dönemde 

aldıkları meblağ ile teslim ederken tespit edilen meblağ, yönetimlerin kendi dönemlerinde 

vermiş oldukları teminatların tutarları.  

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Taner Aşkın bir dilekçe ile çok mufassal çalışma talep etmiş. Yönetim Kurulumuza tabii 

ki sevk edeceğiz. Karar ve uygulama Yönetim Kuruluna aittir. Efendim, gündemin üçüncü 

maddesine geçiyorum, UEFA finansal kurallar denetimi ile ilgili Kulüp Başkanı Sayın Dursun 

Özbek’in açıklamaları. Sayın Başkan, buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Hazirun, Galatasaray’ın Kıymetli 

Divan Kurulu Üyeleri, 

Hepinize şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygılarımı sunuyorum efendim. Daha önce 

kısmen açıklamalarda bulunduğum UEFA ile ilgili sorunumuzla ilgili bugün biraz daha detaya 

girmek, herkesin sorularına cevap teşkil edecek açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Müteakiben, yine Galatasaray’ı ilgilendiren birkaç konuda da kısaca size bilgi vereceğim.  
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Bildiğiniz gibi, UEFA 2009 yılında Financial Fair Play adı altında birtakım regülasyonlar yapmış. 

Bu regülasyonların amacı, kendilerinin belirttiği gibi, dünyada büyüyen futbol ekonomisi içine 

bazı unsurların girmemesini istemiş. Bunlar nedir? Bunların başında, toplumları peşinden 

koşturan futbolun özellikle kara paranın mihrakı olmasını istememiş. Buna bağlı olarak, 

toplumları büyük seviyede ilgilendiren futbol olayı bahis meraklılarının dikkatini çekmiş. 

Bunların getireceği futbolun sahada oynanan kısmının manipülatif bir olay hâline gelmesini 

de istememiş. Ben burada telaffuz etmekten çekinmiyorum, daha önceki bir konuşmamda da 

söyledim. Özellikle futbolun şike olayı ile ilişkilendirilmesine son derece karşı çıkmış. Bu 

sadece UEFA’nın regülasyonlarına, Financial Fair Play regülasyonlarına değil, aynı zamanda 

sporun ruhuna da aykırı bir olgu olduğu için...  

Burada bir parantez açmak istiyorum. Aynı ifadeleri bir televizyon programında da kullandım. 

Şunu anlatmak istedim. UEFA’nın bu tip regülasyonlara, bu tip uygulamalara, bu tip takiplere 

neden ihtiyaç duyduğunu açıklamak istedim. İnsanlar bunu farklı şekilde anlamaya çalıştılar. 

Maalesef Federasyon da, yaptığım açıklamalar çerçevesinde beni Disiplin Kuruluna sevk etti 

ve dün itibarıyla, bana gönderdikleri mektupta savunmamı istediler. Öyle zannediyorum ki, 

yaptığım açıklamaları takip etmişsinizdir. En azından, deşifresini okumuş olduğunuzu 

düşünüyorum. Yaptığım açıklamanın ilgili kısmı biraz önce burada yaptığım açıklama 

tahtında. Kimseyi hedef almayan, kimseyi rencide etmeyen bir açıklama olduğunu 

düşünüyorum. Ama insanlar alıngan olabilir. Federasyon bana gönderdiği mektupta, içeriğini 

bildirmeden, sadece konuşmamın tapesini bana göndermiş ve bu manada sportmenliğe 

aykırı bir ifade tarzı olduğunu düşünerek, ilgili müfettiş savunmamı istemiştir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

500 yıllık bir kültürden gelen 111 yıllık çınarın bir dalıyım, bir parçasıyım. Ben bugün temsil 

ettiğim Galatasaray Başkanlığını, Galatasaray başkanlık duruşunu her yerde sergilemek 

zorundayım. Dolayısıyla, Federasyona yazdığım mektupta, bu görüşe katılmadığımı, 

kullandığım ifadeler içinde -defalarca okumama rağmen- sportmenliğe aykırı herhangi bir 

husus olmadığını ve bu manada da herhangi bir savunma yapmayacağımı ifade ettim. 

Buradan da kendilerine sesleniyorum. İsterlerse bana müebbet versinler, isterlerse Taksim 

Meydanı’nda assınlar, ben Galatasaray duruşundan, Galatasaray etik değerlerinden bir 

santim ödün vermem.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu konuyla ilgili parantezi burada kapatmak istiyorum. UEFA ile ilgili sorunumuza gelince, 

2009 yılındaki regülasyonlara bağlı olarak, Türkiye’nin UEFA’ya ait turnuvalarda en çok 

görünen, en çok bilinen takımı olması hasebiyle, UEFA Galatasaray’ın 2012 yılından itibaren 

olan hesaplarını mercek altına almak istemiştir. Zaten mevcut regülasyonlar neticesinde, 6 

ayda bir biz kendilerine rapor gönderiyoruz. Bağımsız denetleme kuruluşlarının raporlarını da 

peşine ekliyoruz. Zaten kendileri de bu periyotlar içinde defaatle bizi ziyaret ederek, 

kayıtlarımızın, gönderilen raporların birbiriyle uyuşup uyuşmadığı konusunda da son derece 

titiz davranıyorlar. Tabii 2009’dan itibaren ki, Galatasaray’ı yönetenler, Galatasaray 

yönetimleri o günkü yönetim tarzlarına uygun olarak, bir zararlar silsilesi hâline dönüşünce, 

UEFA 2012’de gelmiş, incelemesini yapmış, tespitlerini yapmış ve gitmiş. 2013 yılında tekrar 
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gelmiş, tekrar incelemiş, gitmiş. 2013-14 sezonunun sonuna gelindiği zaman, UEFA demiş ki, 

yeter artık, sen biraz hesapsız gidiyorsun. Dolayısıyla, gel biz seninle bir anlaşma yapalım, 

demiş. Çünkü bu gidişi, bunu sürdüremezsin mantığı ile yaklaşmış.  

Ve 2014 Mayıs’ta, UEFA Galatasaray’la bir anlaşma imzalamış. Bu anlaşmada Galatasaray’a 

tekrar şu hatırlatılmış. Yapılan harcamaların UEFA’nın kriterlerinin dışına çıktığı yinelenmiş, 

bunun için de, bundan sonraki dönemlerde uygulanmak üzere bazı noktalarda mutabakat 

sağlamıştır. Yönetimler bu anlaşmayı takip eden dönemde, bu uyarıları pek dikkate 

almamıştır. Bu uyarılar dikkate alınmayınca, 2015’in Eylül veya Ekim ayıydı, UEFA yetkilileri 

periyodik ziyaretlerini tekrarlıyorlardı. Geldiler ve “artık yeter” dediler. “Bizim kriterlerimize 

uygun bir davranış biçimi içinde değilsiniz, özellikle mali konularda. Dolayısıyla, biz sizinle bir 

görüşme yapmak istiyoruz.” dediler ve 4 Aralık tarihinde bize gün verdiler. Gelin ve bu 

zararlar neden oluyor, niye böyle oluyor, açıklayın diye bir tarih verdiler. Ben ve ekibim bu 

açıklamayı yapmak üzere UEFA’nın Cenevre’deki merkezine gittik. Biz orada kendilerine ne 

dedik? Dedik ki, evet, doğru söylüyorsunuz, bu zararlar yapılmıştır.  

Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. O günkü şartlarda yönetimlerin hazırladığı 

raporlarla UEFA’nın rakamları çakışmamaktadır. Çakışmama sebebi, bizim tuttuğumuz 

muhasebe açısından. UEFA’nın kriterlerine göre, bazı harcamalar, bazı yatırımlar, bazı 

kısımlar onların regülasyonlarının dışında kalıyor. Bunların içinde ne var? Mesela biz altyapıya 

yaptığımız yatırımları bir yatırım harcaması, zarar olarak göstermek durumunda kalıyoruz. 

Onlar diyor ki, hayır, altyapıya yaptığınız harcamalar böyle bir zarar teşkil etmez, gibi 

saptamaları var. Örneğin, o tarihte yapılan, 2014 yılında yapılan bir satış var. Yani Mağazacılık 

kısmının hisselerinin bir kısmının kulübe satılması söz konusu. Onu da UEFA şöyle düzeltiyor. 

“Hayır, Mağazacılık, Sportif A.Ş.’nin bir mütemmim cüzüdür, ben hep konsolide bakarım. Bu 

satışı ben sizin düşündüğünüz gibi değerlendirmiyorum.” diyor. Fakat bunu ne zaman 

söylemiş? O tarihte bu satış yapılmış. 2015 yılında, dediğim son ziyareti yaptıklarında 

söylediler. Dediğim gibi, bizim onlarla rakamlarımız arasındaki uyuşmazlık buradan 

kaynaklanıyor büyük ölçüde.  

2015 Aralık ayının 4’ünde, ben ekibimle beraber UEFA’ya gittiğim zaman, onlara anlatmaya 

çalıştık. Zararların boyutu gerçekten büyük. Örnek veriyorum, hani hafızanızda kalsın diye. 

2012-13 sezonunda Sportif A.Ş. 38 milyon euro zarar etmiş. 2013-14 sezonunda bu zarar -

onların rakamlarına göre- 70 milyon euro’ya çıkmış, 2014-15 döneminde de bu zarar 55 

milyon euro’ya inmiş. Yani toplamda yaklaşık 164 milyon euro’luk bir zarar söz konusu. UEFA, 

yapmış olduğumuz 25 milyon euro’luk sermaye artışını da dikkate alarak, bize gönderdiği 

mektupta, bizim 3 sene peş peşe kümülatif zararımızın 30 milyon euro’yu geçemeyeceğini 

bildirmiş. Dolayısıyla, bu konuyla ilgili 134 milyon euro’luk bir aşımımız olduğunu belirtmiş. 

Ayrıca, 2014 yılında yapılan anlaşmanın tahtında biz onlara demişiz ki, biz sporculara -Sportif 

A.Ş. için söylüyorum- ve çalışanlara toplamda 90 milyon euro maaş ödeyeceğiz, demişiz. 

Maalesef bu dönem içinde 95 milyon euro olarak gerçekleşmiş. Ayrıca yine aynı anlaşmada, 

transfer döneminde yapacağımız transfer harcamalarının 19 milyon euro mertebesinde 

kalacağını söylemişiz. Maalesef o da 27 milyon euro mertebesinde gerçekleşmiş. UEFA 
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gönderdiği mektupta, bu iki olay tahtında bizi hatalı ve anlaşmaya aykırı davrandığımız 

konusunda bilgilendiriyor.  

Biz oradaki görüşmemizde kendilerine şunu söyledik. Dedik ki, Türkiye’nin gerek ekonomik 

yapısı, gerek muhasebe sistemi, gerekse Türkiye’de futbol içinde olan olaylar -demin Sevgili 

Divan Başkanımın da belirttiği gibi- futbola ilgiyi azaltmıştır. Sponsorluklar kısmen geri 

çekilmiştir, seyirci kapasitesi düşmüştür. Türkiye’nin jeopolitik konumundan kaynaklanan 

bazı nedenlerle de ekonomisi gerilemiştir. Buna bağlı olarak, Türkiye’deki futbol ekonomisi 

örselenmiştir. Yani daha önceki yıllara bakarsanız, geri gelmiştir. Onun için, Galatasaray 

UEFA’daki yarışmalarda her zaman başarıyı esas aldığı için, bu harcamaların yapılması bu 

esasa dayalı olmuştur. Ama ekonomik verilerdeki biraz önce bahsettiğim konulardaki 

düşüşler Galatasaray’ın bu açığı vermesine sebep olmuştur. Ayrıca şunu söyledim. Dedim ki, 

Galatasaray bu kadar zarar etmiş ama bütün borçlarını da ödemiş, vergileri de ödemiş. 

Sporcuların parası, onları da gününde ödemiş. Dolayısıyla, sportif faaliyetlerini aksatacak 

herhangi bir şey yapmamıştır.  

Evet, yönetimsel hatalara, belki hesap hatalarına bağlı olarak zararda epey fütursuz 

davranmış, zarar seviyesini yukarılara çekmiştir. Fakat cezalandırmaya geldiği zaman, bu 

yönetimin yeni bir yönetim olduğunu, o gittiğimiz tarihte 5 aylık bir yönetim olduğunu ve 

bizim geliş sebebimizin de, bizim Galatasaray’a hizmet etmek arzumuzun yanında, 

Galatasaray’ı bu zarar eden sistemin içinden çıkarmak olduğunu da söyledik. Onun için, bu 

yönetime bir şans verilmesi lazım, dedim. Kendilerine şunu da gösterdim. Bakın, 70 milyon 

euro seviyesinde olan zarar, yine içinde bulunduğum bir dönemde 55 milyon euro’ya inmiş, 

dedim. Şu anda da yaptığımız projeksiyonlarla, -o gittiğimiz dönemde de önlerinde vardı- 26 

milyon euro zarar edeceğimiz konusu netleşmişti. Dolayısıyla, bu gelişmenin de dikkate 

alınması gerektiğini, onun için de bu yönetimin güçlendirilmesi, cesaretlendirilmesi için 

Galatasaray’ın herhangi bir cezaya muhatap olmaması gerektiğini kendilerine de ifade ettim.  

Daha başka açıklamalarımız da var. Ama ana hatlarıyla bu açıklamalara bağlı olarak, 

kendilerinden izleme süresinin uzatılmasını istedim. Şunu da ilave ettim. “Bakın, 2014’te 

yapılan anlaşmada deniyor ki, 2016 sezonunun sonuna kadar biz sizi izleyeceğiz. Ama daha 

sezonun bitmesine 8-9 ay kala, sen geldin, benim tepeme bindin. Yani müsaade et, 

performansımı daha perçinleyecek, seni daha fazla ikna edebilecek zamanı bana 

tanımıyorsun. Onun için, benim süremi uzatın.” dedim. Uzatmadılar.  

O günkü görüşmeler çerçevesinde, bize bilahare bir mektup gönderdiler, tavsiye niteliğinde 

bir mektup. Neden? Bizim ilk görüşmeyi yaptığımız kişiler, o board bir inceleme kısmı. 

İncelemeden çıkardıkları sonuca bağlı olarak, karar verecek kısma tavsiye niteliğinde dediler 

ki, Galatasaray Spor Kulübü’ne UEFA turnuvalarından 1+1 men cezası verelim. 1+1 neyi ifade 

ediyor? Birinci yılı kesin olmak üzere, -birinci yıl dediği 2016-17, yani önümüzdeki dönemdeki 

UEFA turnuvalarını kastediyor, buradan kesin men, diyor- ikinci yıl, müteakip dönemde ise 

Galatasaray’ın göstereceği, Galatasaray yönetiminin göstereceği performansa göre -eğer o yıl 

için yapılan zarar miktarı 10 milyon euro’ya inerse, bu da yetmez, 2016-17 sezonunu da yine 

10 milyon euro ile kapatmaları şartıyla- ben ikinci yılı kaldırırım ve dolayısıyla, Galatasaray da 

sadece 1 yıl ceza almış olur.  
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Tabii bu cezayı haksız buluyorum. UEFA’nın buradaki güçlüklerinden bir tanesi de, Financial 

Fair Play kurallarına uyumsuzluk çerçevesinde herhangi bir uygulamaları da yok. En önceki, 

en önde gelen bir tanesi olduğu için, onların kafaları da biraz karışık nasıl uygulamak gerektiği 

konusunda. Biz buna şiddetle itiraz ediyoruz. Kendilerine, hukuk kısmına intikal ettikten 

sonra, hukuk kısmının Başkanı Mr. Rodriguez bize tekrar bir mektup gönderdi. Bu mektupta 

diyor ki, “4 Aralık’ta geldiniz, konuştunuz. Bunun sonucu olarak da size bir mektup gönderildi. 

Bu mektubun içeriğini okudunuz. Buna ne diyorsunuz?” Ve bize cevap için iki hafta süre 

verdi, biz bunu da cevapladık. Tabii buna şiddetle itiraz ettik.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu, dünyada böyle. Bir anonim şirketiz, futbolu yöneten bir anonim şirketiz. Şirketlerde esas, 

dünyanın her yerinde şu. Alırsınız, satarsınız, zarar da edebilirsiniz, kâr da edebilirsiniz. Kâr 

ettiğiniz zaman veyahut da zarar ettiğiniz zaman, otoriteden, kamudan size herhangi bir ceza 

gelmez. Zarar size ait bir zarar. Zarar, yönetimlerin daha iyi yöneterek, daha dikkatli 

davranarak, kendi içinde artıya çevirecekleri, kendi içinde telafi edecekleri bir husus. Ne 

zaman ceza alırsınız? Eğer yaptığınız işlerde manipülatif, otoriteyi, kamuyu yanıltıcı, kandırıcı 

bir ifade varsa o zaman cezayı hak edersiniz. UEFA, kayıt nizamı çerçevesinde son derece 

başarılı bulduklarını, son derece mutabık olduklarını, kuruşuna kadar şeffaf, kuruşuna kadar 

doğru tutulmuş, kuruşuna kadar iyi prezante edilmiş bir sistem olduğunu bize söylediler ve 

bu konuda da teşekkür ettiler. Demek ki bazı olaylarda manipülatif yanıltmalar olabiliyormuş 

ki, bir teşekkürü o zaman hak etmişiz. Şimdi ben diyorum ki, biz Galatasaray olarak eğer 

yapılan bu harcamalarda, zararlarda dikkatsiz davranmışsak, ayağımızı yorganımıza göre 

uzatmamışsak, bu maddi zararın sportif bir manada cezalandırılması uygun değildir. Bu 

benim kişisel görüşüm. Ayrıca ben diyorum ki, “Değerli UEFA, biz bunun farkındayız. Bakın 70 

milyon euro zararı kısa dönemde 55 milyon euro’ya indirmişiz, bu sizin tespitiniz. Bugün size 

ulaşan, ilk yarı yıl için size ulaşan kaynaklarda -Federasyon üzerinden gidiyor- 26 milyon 

euro’ya düşürmüşüz. Mektubu aldık, daha dikkatli olmamız gerektiği düşüncesiyle ikinci bir 

projeksiyon gönderdik. Alacağımız aksiyonlarla bu zararı yaklaşık –yanılmıyorsam- 7 milyon 

euro seviyesine düşürüyoruz, bunu size taahhüt etmişiz. Dolayısıyla, yaptığınız uyarı, 

dikkatimizi çekmeniz uygun olmuştur. Gördüğünüz gibi, muazzam bir iyileşme var.”  

Bugün buradan UEFA’ya tekrar bir çağrı yapıyorum. Bu yönetimin bu iradesinin 

cesaretlendirilmesi gerektiğini söylüyorum, çünkü ceza verecek olursanız, bu ceza 

Galatasaray’a bir fayda getirmeyeceği gibi UEFA’ya da bir fayda getirmeyecektir. Galatasaray, 

UEFA’nın çok önemli üyelerinden bir tanesidir, UEFA’nın bir rengidir. Dolayısıyla, eğer 

rehabilite edilmesi mümkün olan bir olay varsa, bu yönetim bu konuda cesaretlendirilmeli, 

bu yönetim bu gidişini Galatasaray’ın faydasına, UEFA’nın faydasına çevirecek bir şekilde 

desteklenmelidir. 23 Şubat’ta bir duruşmamız var. Duruşma diyorum, yanlış anlamayın, 

mahkeme olayıyla ilgili olarak söylüyorum. Ama bir görüşmemiz tekrar var. Buraya da, yine 

futbol camiasında iyi bilinen bir avukatla, Jean Louis Dupont ile hazırlanıyoruz. Ne zamandan 

beri? Aşağı yukarı 15-20 günü bulduk. Bu mektubu aldıktan sonra hemen harekete geçtik.  

Bu manada, bütün Galatasaraylıları harekete geçirmeye çağırıyorum. Herkes elinden ne 

geliyorsa, UEFA nezdinde Galatasaray’ın destekçisi olmak zorundadır. 23 Şubat’ta oradaki 
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görüşmeye gideceğiz. UEFA’nın, bütün bu anlattıklarım çerçevesinde, Galatasaray’ı haklı 

bulacağını, Galatasaray’a ceza vermenin sistemin faydasına olmayacağını anlayacağını ümit 

ediyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Tabii mümkün olduğu kadar açıklamaya çalıştım. Rakamlar üzerinde, yaptığımız 

görüşmelerdeki anlattıklarımız üzerinde sizi bilgilendirmeye çalıştım. Şurası muhakkak ki, 

gidişimiz iyi gidiş değil. Bugüne kadar Galatasaray’ı yöneten yönetim kurullarının bazı şeyleri 

gözden kaçırdığını, bazı şeyleri iyi yapmadığını düşünüyorum. Galatasaray Spor Kulübü, 

Galatasaray camiası bu mertebede bir zararı taşıyamaz. Galatasaray’ın 111 yıllık geçmişi 

itibarıyla, bize emanet edilen değerlerin üzerine ilaveler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Yoksa, bugünkü çıkmazdan, bugünkü maddi yapının bozukluğundan çıkmak için, efendim 

falan yeri satalım, filan yeri satalım, borcu ödeyelimle bu olmaz. Ben buna karşıyım ve bunu 

reddediyorum. Bu fikir benim fikrim olamaz, bu fikir benim yönetimimin fikri olamaz. Ben Ali 

Sami Yen ağabeyin attığı temelin üzerine ve benden evvelki 35 başkanımın yaptığı işlerin 

üzerine bir taş daha koymanın gayretindeyim. Yoksa, onları elden çıkararak, onları günlük 

hesaplar peşinde harcayarak Galatasaray’a hizmet etmiş saymam kendimi. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Galatasaray’ın bir spor kulübü olması hasebiyle, elbette ki Galatasaray her turnuvada, her 

girdiği yerde başarılı olmak zorundadır. Bu sadece para ile mı olur? Hayır. Eğer günlük 

hesaplar peşindeyseniz, eğer bugün medyada ya da bazı yerlerde prestijli gözükmek yahut da 

daha fazla tanınır olmak için Galatasaray’ın mali yapısını duman eden bir tavır içine kimsenin 

girmemesi lazım. Bugün ben ve yönetimim geçmişten gelen bu güçlükleri yenmek için, 

bunları telafi etmek için, Galatasaray’ın mevcut varlıklarının zerresine de bir zarar gelmemesi 

için büyük bir uğraş veriyoruz. Benim sizden bir ricam var. Galatasaray Yönetim Kurulunun ve 

benim burada sizin büyük desteğinize ihtiyacım var. Elbette ki, bizi yanlış yaptığımız işlerde 

ikaz edin, ama desteğinizi, arkamızda durduğunuzu gösterin. Galatasaray camiası ancak 

beraber olduğu zaman bu tip yanlışların içinden çıkabilir, bu tip zararların üstesinden 

gelebilir.  

Şunu da ilave etmek istiyorum. Yönetimlerde aşağı yukarı 1.5 seneden beri varım. Biz sportif 

faaliyetleri yürütürken, örnek veriyorum, amatör sporlarda özellikle çok eziyet çekiyoruz. 

Demin Sayın Divan Başkanımın da değindiği gibi, sponsor bulmak çok zorlaştı. İnsanlar farklı 

sebepler nedeniyle sponsorluktan kaçıyorlar. Basketbol şubesi bizden bir evvelki dönemde 

yaklaşık 14-15 milyon dolar bütçeyle oynuyordu. Biz Duygun ağabey döneminde 

geldiğimizde, bu bütçeyi biraz daha aşağıya çektik. Bu sene basketbolda 6 milyon dolarlık bir 

bütçe ile oynuyoruz. Önümüzdeki dönem, bunu 3 milyon euro olarak koyacağız. İnanın ki, 

eğer işin üzerine eğiliyorsanız, işi çok iyi takip ediyorsanız, parayı kendi paranız gibi 

harcıyorsanız, sportif faaliyetlerde herhangi bir gerileme görmüyorsunuz. Zaten yapılan 

günlük transferlerle, sadece o yılı ilgilendiren başarılarla Galatasaray’ın bir maksadı olmaması 

gerekir. Daha çok, altyapıdan gelen oyuncularla, kendi içinden yetiştirdiği oyuncularla bu 

mücadeleyi vermek bence Galatasaray’ın selametine olacaktır. Şu anda, zaten bu sene 

yürüttüğümüz bütçe daha önceki zamanlara göre bayağı geridedir. Önümüzdeki dönemde 
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bunu daha da geriye çekmeyi düşünüyoruz. Aynı şeyi futbolda da yapacağız. Futbolda daha 

çok çalışıp, daha iyi bir takım, daha çok kendine güvenen bir takım ve daha az bütçe 

ayırmamızı gerektiren bir takım kurmak zorundayız. Gelirlerimizi artırmak için yönetim olarak 

elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef ekonomiden kaynaklanan veyahut da 

Türkiye’nin genel gidişinden kaynaklanan konularda fazla bir etkimiz olmuyor. Örneğin Divan 

Başkanımın dediği gibi, statlara gelen seyircinin azalması. Bunun sebebi olan olaylarda 

Galatasaray’ın hiç dahli olmaması çok önemlidir. Buna bir şey yapamıyoruz.  

Ben buradan aynı zamanda taraftarlarımıza da çağrı yapıyorum. Diyorum ki, bizim 

Galatasaray olarak farklı bir yapımız var. Çok engin bir kültürümüz, çok değerli etik 

kurallarımız ve Galatasaraylılık ruhumuz var. Bu manada, bu dönemde bütün dünyaya ve 

Türkiye’ye örnek olabilecek bir kenetlenmeyi sağlamak zorundayız. Bu olayların üstesinden 

gelmek sadece Galatasaray Yönetim Kurulunun işi olamaz. Bütün Galatasaraylıların, 

Galatasaray’a selam verenlerin, herkesin bir çatı altında tek bilek, tek yürek olarak 

toplanması gerekir. Bunun için, ben bu dönemde bütün camianın desteğini istiyorum. Bu 

dönemde bir araya gelmek, birleşmek ve Galatasaray’ın zor günlerinde dünyaya örnek olacak 

bir birlikteliği sergilemek için size çağrı yapıyorum.  

Değerli Galatasaraylılar,  

UEFA ile ilgili yaptığımız, en son gönderdiğimiz projeksiyonda onlara dedik ki, biz Sportif A.Ş. 

olarak, 2015-16 sezonu sonunda faaliyetlerimizdeki zarar miktarını 7 milyon mu, 7.5 milyon 

mu, rakamda tam şey yapmayayım, o seviyeye indiriyoruz. Yani siz bize 10 milyon euro 

dediniz, biz bu seviyeye kadar indiriyoruz. Peki, bu nasıl olacak? Yani bu fiktif bir olay değil. 

Demin bahsettiğim, Galatasaray’ın birlik ve beraberliğinden oluşacak parametreler var. 

Bunları hayata geçireceğiz. Bir aksiyon planı hazırladık, içinde yaklaşık 8-10 madde var. Bu 

aksiyon planı çerçevesinde, UEFA’nın da kabul edebileceği bir gelir sistemi içinde, 

önümüzdeki 4.5 aylık dönemde bu zararı dediğim seviyeye indirmek son derece mümkün.  

Bunu şunun için yapıyorum. Elbette ki UEFA’dan aldığımız mektup önemli, orada belirtilen 

rakama inmek önemli, en azından ikinci yılın cezasını kaldırmak için. Ama asıl önemlisi, kendi 

mali yapısını düzeltmek için çok önemli. Galatasaray’ın belli parametrelerinin hayata 

geçmesi, Galatasaray’daki birlikteliğin vurgulanması, bu olaya karşı camianın vereceği 

reaksiyon da çok önemli. Onun için, ayın 8’inde, Pazartesi günü yaptığımız bir lansman vardı. 

Bu lansman şuna yönelikti. Birlik ve beraberliğin sembolü olabilecek birinci hareketimiz, “tek 

yürek, tek bilek” diye, sarı kırmızı bir bileklik yaptırdık. Bu bilekliği her Galatasaraylının 

takması, bu bir semboldür. Bu, bugün buradan yaptığım çağrının bir sembolüdür. Herkesin 

bu bilekliği takmasını istiyorum. Herkesin Galatasaraylılık duruşunu, bunu gözükür kılmak 

şartıyla, herkese ifade etmesini istiyorum. Demin de ifade ettim, zor günlerden ancak bu 

şekilde çıkabiliriz. Bu sembol, göstereceğimiz duruş Galatasaray için çok önemlidir. Yine 

müteakiben yapacağımız toplantılarda, bu aksiyon planının içinde neler olduğunu haftada 

bir, her 10 günde bir açıklayarak sizlere de duyuracağız. Ama burada şuna söz veriyorum. 31 

Mayıs 2016’da Galatasaray Sportif A.Ş.’nin zararı 10 milyon euro’nun altında olacak. Eskisi 

gibi har vurup harman savurma dönemi bitmiştir. Bu manada, her Galatasaraylı kendi üzerine 

düşen görevi yapacaktır.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Pazartesi yaktığımız kıvılcımla, “tek bilek, tek yürek”le ilgili kısa bir açıklama daha yapmak 

istiyorum. O da şudur. Yapmış olduğumuz lansman, bir forma lansmanı gibi, sadece 

Galatasaray’ın amatör ve profesyonel sporcularının, sporu yönetenlerinin iştirak ettiği, 

medyaya başlangıç noktası için verdiğimiz bir mesajdır. Bu, bütün Galatasaraylılara yahut da 

Galatasaray Genel Kurulu üyelerine açık bir tanıtım değildir. Biz bunu basın vasıtasıyla size 

duyurmak istedik. Yerimiz, mekânımız buna da müsait değildi zaten. Onun için, buraya 

sadece sporcuları çağırdık. Onların da motive olması lazım. Özellikle sahada ter döken, 

sahada başarıyı getiren kişiler onlar. 1.000’e yakın sporcumuz var. Onların bir kısmını orada 

toplayıp, bu manada kendilerinin bu havaya girmesini istedik, çünkü onların başarısı da bizim 

için çok önemli. Öyle bir toplantıydı. Bunun bilgisini vermek istedim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Ayrıca bir konuda daha bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, Kasım 2015’in sonunda, 

Galatasaray Adası ile ilgili, içinde mevcut bulunan işletmeci ile sözleşmemiz sona erdi. 

Sözleşmenin sona ermesini müteakip, Genel Kurulda aldığımız muhteşem karar 

çerçevesinde, kendisinden Galatasaray Adası’nı tahliye etmesini ve Galatasaray Spor 

Kulübü’ne iade etmesini istedik. Bu manada da, hukuka başvurduk. 6. Sulh Hukuk 

Mahkemesi’nde, ilgili sayı dosyası ile bir dava açıldı. Bu davaya bağlı olarak karşı taraftan 

cevabı istendi. Karşı taraf da bu cevabı -bugün son günü zannediyorum- 10 Şubat tarihine 

kadar vereceğini söyledi. Çok sıkı takipteyiz. Aldığımız bilgi çerçevesinde, bugün yine ilave 

süre istemiş herhâlde. Yani vereceği cevap herhâlde bir hafta, 10 gün daha gecikecek. 

Bilahare bu cevabı müteakip, duruşma günü verilecek.  

Değerli Genel Kurul üyelerinin, hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Biz yönetim olarak, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün sahibi olan Genel Kurulun iradesi doğrultusunda hareket 

ediyoruz. Onun için, bu dava bizim en önemli davamızdır. Takibi de o seviyede olacaktır. 

Kimsenin bundan endişe etmemesi lazım.  

Demin ifade etmeye çalıştığım gibi, Galatasaray’ın farklı parametreleri var. Galatasaray’ın 

değerleri çok yüksek, çok önemli bir kurum. İfade ettiğim gibi, 500 seneyi geçkin kökleri var. 

Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Galatasaray Spor Kulübü’nün - Türkiye’nin değişen 

ekonomileri çerçevesinde- fazla zarar vermemesi için, faaliyetlerini de en üst seviyede devam 

ettirebilmesi için yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bu manada, Mecidiyeköy’de, eski çadırın 

bulunduğu yerde yaptığımız otel inşaatının kabası aşağı yukarı bitti. Kabası, Galatasaray’a son 

derece ucuza mal olmuştur. Bugünkü değerlerle hesapladığınız zaman, piyasa değerlerinin 

yaklaşık % 20-25 altında realize olmuştur. Yani şu ana kadar oraya harcadığımız para yaklaşık 

2 milyon, 2 milyon 200 bin dolar çerçevesindedir. Burayla ilgili 15 milyon dolarlık bir kredi 

oluşturmuştum. Öyle gözüküyor ki, çalışmalarımız çerçevesinde, buradaki toplam maliyetimiz 

-yaklaşık 200 odalı bir otel, 5 yıldızlı bir otel- 10 milyon dolar çerçevesinde gerçekleşecek. 

Ben başlangıçta 15 milyon dolar olarak öngörmüştüm. Ama çalışmalarımız, değerli 

Galatasaraylıların verdiği destek bunun aşağı yukarı 4.5-5 milyon dolar daha aşağıda realize 

olacağını göstermektedir. Yaklaşık Eylül veya Ekim 2016 gibi de bu otel işletmeye açılacak. Şu 
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anda görüştüğümüz kiracılar var, kiralamak isteyenler var. Daha önce size söz verdiğim 

şekilde, bu anlaşmaları bir ihale açarak yapmaya gayret ediyoruz.  

Diğer bir husus, stadın yanındaki, şimdi motosiklet talimi yapılan yerde bizim yaklaşık 10 

dönüme yakın, yine tapumuzun içinde olan bir arazi var. Bu araziye bir kapalı salon yapma 

projesi daha önce düşünülmüş, eskizleri yapılmış, avan projeleri yapılmış, ama rafa kalkmış. 

12-13 bin civarında kapasitesi olan bu salonun projelerini yeniden yaptım. Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğüne gidip onlardan ön iznini aldım. Bu salonu, aynı oteldeki yaptığımız 

mantıkla, Galatasaray Spor Kulübü’nün kasasından herhangi bir finansman sağlamadan, 

otofinansman yoluyla, yani kendi kendisini ödeyecek bir sistemle Galatasaray’a 

kazandıracağız.  

Bu otofinansman nasıl oluyor? Yaklaşık 25 milyon dolarlık bir projedir. Biliyorsunuz, statların 

ve salonların isim hakkının satılması, kiralanması söz konusudur, aynı Türk Telekom Arena’da 

yaptığımız gibi. Yaptığım görüşmeler, bunun, buranın finansmanı için yeterli olabileceğini 

gösteriyor.Bu manada, iki finansman kuruluşundan da teyit aldım. Tahminim, bu salonun 

isim hakkının -yani arena, bilmem ne arena- verilmesinin yıllık 5 milyon dolar civarında 

olacağı. Yani 10 senelik kiralama bedelinin 50 milyon dolar mertebesinde olacağı. İlgili 

finansman kuruluşlarına da şunu söyledim. “Bu isim hakkını pazarlama konusunu size temlik 

edeyim. Bir şartla, blokaj koyalım, her gelen isim buraya olmasın. Galatasaray Spor 

Kulübü’nün kabul edeceği isim olması şartıyla, bu hak sizde dursun. Siz bu salonun 

finansmanını yapın, kaça pazarlandıysa o gün, verdiğiniz yatırım miktarına mahsup edip 

üzerini Galatasaray’a vereceksiniz.” Bu konuda mutabakat tamam.  

Peki, salonu oraya yapıyoruz da ne oluyor? Yani niye yapıyoruz, şu anda salon mu yok 

İstanbul’da? Şu anda basketi Abdi İpekçi’de oynuyoruz. Allah’tan, voleybolu şimdi Taçspor’un 

içine taşıdık. Orada bin kişilik yeni bir salon yaptık. Voleybol takımı orada kamp yapıyor, 

orada maçta. İlk maçımızı da bu hafta sonu orada oynuyoruz. Şimdi, bütün gittiğimiz 

yerlerde, hepsinde kiracı hüviyetindeyiz. Bir de bir dağınıklık içindeyiz. Voleybolu Burhan 

Felek’te oynuyoruz, basketi Abdi İpekçi’de oynuyoruz. Bizim yerimiz Maslak’taki Ali Sami Yen 

Spor Kompleksi Türk Telekom Arena. Ben istiyorum ki, her şeyi buraya toplayalım. Buraya 

toplarsak, bir defa yönetim giderlerinde muazzam bir azalma olacak. Çünkü her yerde bir 

yönetimimiz var. Orada var, orada var, orada var. Hem buradan bir tasarruf sağlayacağız, 

kiralardan tasarruf sağlayacağız. 

Ayrıca, ben oraya sadece salon yapmıyorum. Bugün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de o 

mantığa gelmiştir artık. Nitekim en büyük uygulamasını Antalya’ya yaptığı statta yapmıştır, 

orada örneğini vermiştir. Bölgenin değeri itibarıyla, evet, salon da yerinde dursun kardeşim, 

fakat etrafında da ticari alanlar olsun. Çünkü herkes, kamu da şunu gördü ki, eğer yeni 

kaynaklar, spor dışı kaynaklar ilave edilmezse spor kulüpleri bunun altından kalkamayacak. 

Onun için, bizim Arena’nın yanında yapacağımız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne ilave olarak 

yapacağımız salon, sadece salon sporlarının bir araya toplanmasını sağlamakla kalmayacak, 

aynı zamanda, ilave olarak yapılacak ticari alanlar da bir gelire sahip olacaktır. Şunu da 

dikkatinizden kaçırmayın. Düşen seyirci kapasitesine bağlı olarak, orada yapacağımız salon, 

maç saatlerini ayarlamak suretiyle, basketbol seyretmeye gelen seyircinin müteakiben 
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futbolu da seyretmesini sağlayacaktır. Bunun da seyirci kapasitemizde belli bir oranda artış 

sağlayacağı düşüncesindeyim.  

Riva ile ilgili bir konsept çalışması yaptım. Projenin üzerinden tekrar geçtik. Bildiğiniz gibi, 

Riva’daki arazimizin kıymeti, geçmişle kıyaslandığı zaman, bana göre bir misli daha artmıştır, 

çünkü yeni yapılan havaalanı, otoyol, 3. köprü çok yakınımızdan geçiyor. Bu durum oranın 

değerini bence çok daha yükseltmiştir. Bu sadece benim fikrim değil, bütün oradaki 

insanların fikri. Hatta şimdi insanlar bizim arazinin civarında yeni yerler almakta. Orada 

yapılacak projenin farkına varmışlar. Bu konsept proje hazırlanırken defaatle oraya gittik. 

Emlakçılar sordu, ne yapıyorsunuz filan diye, bir fiyat artışına da sebep olmuştur. Bu konsept 

projenin maketini yaptırıyorum. İnşallah, önümüzdeki Mart ayında yapılacak Mali Genel 

Kurulda da görüşlerinize, incelemenize sunacağım.  

Her şeyde olduğu gibi, Riva’da uygulayacağımız projede, salonla ilgili yapacağımız 

aktivitelerde, her seferinde Genel Kurulun önüne gideceğiz. Her zaman Galatasaray’a, 

Galatasaray Genel Kuruluna, camiaya verdiğim sözlerin arkasındayım. Bana oylarınızı 

verdiğiniz zaman söylediğim hiçbir şeyi unutmadım. Her şeyin arkasındayım ve bundan 

sonraki tavrım da o yönde olacaktır.  

Ha, bu da yetmedi, şimdi ne yapıyoruz? Hasnun Galip’te küçük bir yerimiz var. Şu anda 

getirisi sıfır. Mülkiyet mi? Mülkiyet. Beyoğlu, hepiniz şahitsiniz, son derece hızla gelişen, son 

derece ticari değeri olan bir bölge hâline geldi. O manada, orayla ilgili bir proje çalışması 

yaptırdım. Beyoğlu, Koruma Kurulu’na bağlı olduğu için, İkinci Koruma Kurulu’nda şu anda, 

orada da bir projemiz var. Maksadım, orayı da imar etmek, oradan da Galatasaray’a 

gelebilecek ne gelir varsa bunu sağlamak.  

Riva projesinde bir öngörüm var. Bu maketi getirdiğimiz zaman göreceksiniz, Florya’daki 

tesislerimizin, futbol tesislerinin bir kısmını oraya taşımak istiyorum. Florya’yı tamamen terk 

etmeden, altyapıyı ve A takımını oraya taşımak istiyorum. Bunun için de, projede şu anda 

yaklaşık 7 tane nizami futbol sahası, 3.500-4.000 metrekareye varan bir yönetim binası -

bunun içinde konaklama tesisleri de bulunuyor- var. Galatasaray bayrağını Riva’ya dikeceğim. 

Neden dikeceğim? Orası zaten bizim malımız. Fakat şurası çok açık, çok net. Bir sürü belediye 

bize şu çağrıyı yapıyor. Diyor ki, “Ey Galatasaray, gel ben sana benim belediyem içinde 500 

dönüm, 600 dönüm yer vereyim, sen tesislerini buraya taşı. Ne kadar ihtiyacınız var?” Bizim 

normal olarak yaklaşık 200 dönüme ihtiyacımız var. “400 dönüme de,” diyor, “gel, seninle 

ortak olalım, burada bir gayrimenkul yatırımı yapalım. Hiç elini cebine atmazsın, dünya kadar 

para gelir.” Bu sadece bir belediye değil. Buradan hareketle, demek ki Galatasaray 

markasının herkes farkında, herkes Galatasaray’ın markasını kendi bünyesine almak istiyor. 

Niye? Çünkü etrafına sağlayacağı değer artışlarından da bir kazanç, bir ticaret elde etmek 

için. O zaman, eğer bu böyle ise, ben niye benim malım olan Riva’ya tesisimi yapmayayım, 

Galatasaray’ın bir bayrağını oraya çekmeyeyim? Yapayım ki geriye kalan 1 milyon 

metrekarelik yer biraz daha değerinin üzerine çıksın. Şurası muhakkak ki, Galatasaray’ın 

gittiği, bayrağının dalgalandığı her yer mevcut değerinin üzerine katlayarak değer ifade 

etmektedir.  
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Dolayısıyla, bu çalışmalar için şiarım, amacım Galatasaray’a mümkün olan en büyük faydayı 

sağlamak. Onun için, yeni başlattığımız “tek bilek, tek yürek” kampanyasına desteğinizi 

istiyorum. Onun için, bugünkü yönetimin arkasında durmanızı istiyorum. Bugünkü yönetime 

verebileceğiniz maksimum desteği lütfen verin. Bizim bu desteği hak eden çalışmalar içinde 

olduğumuzu fark edeceksiniz, göreceksiniz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var bunu 

kanıtlamak için. Galatasaray Başkanı olarak, her zaman olduğu gibi, Galatasaray’ı çok daha 

parlak günlere taşımak için yapıyorum her şeyi. Ben ve yönetimim çok sıkı çalışıyoruz, 

Galatasaray’a çok büyük faydalar, çok büyük değerler katmak için çalışıyoruz. Bu manada, 

tekrar yineliyorum. Lütfen bu yönetimin arkasında durun, bu yönetimi destekleyin ve bu 

yönetimin faaliyetlerine katılın. Her şey Galatasaray içindir, asıl olan Galatasaray’dır.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Başkana açıklamaları için teşekkür ediyoruz. UEFA ile ilgili verdiği bilgilerden de bir 

özetimiz var. Bir musibet bir nasihatten iyidir. Evet, şu anda UEFA ile ilgili bir musibet var 

başımızda, ama Başkanın dediği gibi, başka türlü biz aklımızı başımıza alıp o zarar seviyelerini 

tutmayacaktık. Onun için, o musibet uygun oldu.  

Efendim, gündemin dördüncü maddesi, UEFA ile ilgili Sayın Başkanın verdiği açıklamalar 

üzerine söz almak isteyen var mı? Kim var efendim? Gökhan Göynümer, Yılmaz Bey’i 

söyledik. Başka? Yılmaz Ulusoy, Gökhan Göynümer, Mehmet Helvacı. Reha’nın soyadı neydi? 

İsmini söyle.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir karışıklık olmasın. Biliyorsunuz, kalan 2 gündem maddesi var. Birisi, UEFA ile ilgili konular, 

Sayın Başkanın verdiği izahatlara ilave veya başka düşüncesi olanlar onu sunsunlar. Daha 

sonra da, genel güncel konularımız var. Şimdi çok arkadaşımız müracaat ettiği için 

tekrarlıyorum. Yani diğer maddeye bırakılmasını isteyenleri lütfen işaret edin. Bana müracaat 

eden Sayın Yılmaz Ulusoy, Sayın Göknar, Göynümer, Mehmet Helvacı, Ayhan Özmızrak, Reha 

Bilge, İbrahim Göknar ve Doğan Konuk. UEFA ile ilgili Yılmaz Bey, bilahare... Taner Aşkın da 

mı? Tekrar ediyorum, dördüncü madde ile ilgili söz alan, almak isteyen yoksa direk beşinci 

maddeye geçeceğim. Yok, peki. 4 ile 5. O zaman buyurun. Beşte tekrar söz alırsınız. Gökhan 

Göynümer.  

Gökhan Göynümer 

Doç. Dr. Gökhan Göynümer, 6756. 

Değerli Divan Başkanım, Sayın Galatasaray Kulübü Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Hanımefendiler ve Beyefendiler,  

Demin Başkanımızı dinledik, UEFA ile ilgili birtakım sıkıntılar olduğunu söyledi. Bu konuda 

haklı da olabilir, ama UEFA’yı bir bize karşı bir hasım olarak kullanmak son derece sakıncalı. 

UEFA, Galatasaray için olmazsa olmaz değildir. Galatasaray markasını ve diğer sportif 

başarıları aşağıya çekmek, UEFA’ya bu sebeple yol açabilir. Yani UEFA’ya İngilizler gidemedi. 
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Rakibimiz şikeden dolayı 2 sene gidemedi. Ne kaybetti? Biz, Galatasaray da UEFA’ya 

gidemeyecek diye bütün başarıları kısıtlarsak, sonuçta elde edeceğimiz  hiçbir şey olmaz.  

Galatasaray değeri ve markası maalesef ve maalesef küçülmekte. Bunu hep birlikte 

görüyoruz. Şu anda UEFA için borçları ödemeye çalışıyor Sayın Başkan. Peki, kendi 

döneminde ne yaptı? Ne kadar borcu ödedi? Ünal Aysal’ı hep beraber eleştirdik, fazla masraf 

olduğu için. Ama sattığı futbolcular hep onun futbolcuları. Melo’lar, Telles’ler, ondan gelen 

futbolcular satılıyor. Burak, şu anda da o gidiyor. Peki, Galatasaray kimle oynayacak? Nasıl 

başarılı olacak?  

Bir de anlamadığım bir konu var. 2016 ve 2017 yılında Galatasaray UEFA’dan men 

edilmeyecek, bu sene eğer UEFA hakkını kazanırsa men edilecek. Önce bu sene UEFA hakkını 

kazanacak bu takım. Bunu kimle kazanacak? Bunlar hiç ortada yok. Daha önce Başkanımız 

bahsetti, Sayın Taner Aşkın’ın da bir dilekçesi var. Esasında bu dönemin 2000 yılından 

itibaren incelenmesi gerekiyor. Buradaki kimler ne gelir getirdi? Ben Başkanıma da 

soruyorum, Galatasaray’a -diğer Başkandan kalan, sattığı asetler değil- ne gelirler getirdi? 

Soruyorum size, Galatasaray’ın gururu ve onuru Galatasaray’ın asetlerinden daha mı azdır? 

“Tek bilek, tek yürek” kampanyası başlatılıyor. Tek yürekte yaptığımız bu. Kim bu? Metin 

Oktay. Ne yapmış Metin Oktay? Ben size anlatayım. Milli Takım’a gidiyor, Milli Takım’dan 

İstanbul’a geliyor, karısı büyük bir bavul çanta ile geliyor onu İzmir’e götürmek için ve Metin 

oraya gitmiyor, “Galatasaray benim her şeyim.” diyor. Eğer tek yürek Galatasaray 

istiyorsanız, bu bilekliği parayla satmazsınız, Galatasaraylılara hediye edersiniz. 

Galatasaray’ın, ufak satıcılar gibi, bileklikleri almaya ihtiyacı olan bir durum yok. Net olarak 

söylüyorum.  

Ondan sonra, Galatasaray’dan herkes istediği zaman gidiyor ve geliyor. Yazık değil mi o 

taraftara? Bir para ödemedi mi? Bunlar neyi seyredecekler? Kendi kulübünde, kendi otelinde, 

önemli bir organizasyonda bir aşçı istediği zaman gidebilir mi oradan? Herkesin bir gitme ve 

gelme zamanı var.  

Ondan sonra, diğer kulüplerle olan ilişkiler. Peki, cevaplar yok. Sayın Divan Başkanımızın 

açıklamasını dinledik. Ama bunu söyleyen bir kulüp başkanı, buna cevap vermesi gereken de 

bir kulüp başkanı. Eşdeğer diye bir durum var. Kulüp başkanları birbirlerine cevap verirken, 

Divan Başkanı buradan savunma yapıyor. Yine eskiye dönün. Basketbol Federasyonu Başkanı, 

ben şu kadar yıllık sporcuyum, şuyum, buyum, siz sporda ne iş yapıyorsunuz, dedi. Buna da 

cevap yok. Galatasaray Kulübü Başkanı, eğer basketbolda bir sıkıntısı varsa gereğini yapacak 

ve onu yaptırmayacak. 

Ve UEFA’dan gelen bir mektup... Galatasaray’a sürpriz bir mektup filan gelmeyecek. 

Galatasaray Kulübü Başkanlığına hazırsanız, o mektubu önceden bileceksiniz ve ona göre 

davranacaksınız. Ve tekrar söylüyorum, UEFA bizim için olmazsa olmaz değildir. Zaten eğer 

biz UEFA Kupası’na ön liberoda, santraforda birtakım olmayan futbolcularla başlayacaksak 

Lazio’yla, sonuçta UEFA şampiyonu olarak bizim orada olmamızın da bir anlamı yok. Biz kendi 

yapılandırmamızı yaparız, gerekirse asetimizi satarız ve hazır olduğumuz zaman, gururumuzla 

UEFA’ya çıkar gideriz.  

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 



16 
 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, biz de Sayın Gökhan Bey’e teşekkür ediyoruz. Buyurun, buyurun Başkanım.  

Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek 

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir konuda düzeltme yapmak istiyorum. O da şu. Demin ifade etmeye çalıştım, UEFA ile ilgili 

kısımda. Herhâlde yanlış ifade ettim, şu anda Galatasaray’a verilmiş herhangi bir ceza söz 

konusu değildir. İfademde şunu anlatmak istedim. İnceleme sonucunda, incelemeyi yapan 

merci, Galatasaray’a 1+1 yıllık bir ceza verilmesini tavsiye etmiştir, bir üst kurula. Dolayısıyla, 

herhâlde ifademde bir yanlışlık oldu, öyle anlaşılmış. Şu anda UEFA’nın tarafımıza verilmiş 

herhangi bir cezası söz konusu değildir. Eğer Galatasaray’a bir ceza verilecekse, 23 Şubat’ta 

yapacağımız toplantı sonucunda belli olacaktır. Şu anda Galatasaray için verilmiş herhangi bir 

ceza söz konusu değildir. Anlattığım şeylerin hepsi, 1+1’ler bir tavsiye niteliğindedir. Hukuk 

Kuruluna bir tavsiye olarak yapılmıştır. Bunu düzeltmek ihtiyacını hissettim.  

Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, ilave açıklama için teşekkür ederiz. Dr. Teoman Kadıoğlu söz istedi. Buyurun. Buyurun 

efendim, söz mü istiyorsunuz? Oturun, çağıracağım ben sizi. 

Teoman Kadıoğlu  

Sayın Başkan, Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar, 

Bir evvelki eleştiri yapan arkadaşın konuşmasını dinleyince söz alma ihtiyacı duydum. 

Galatasaray büyük bir camiadır, birtakım gelenekleri vardır. Galatasaray Başkanlığı önemli bir 

konumdur. Başkanımız, en azından iyi niyetiyle hareket ettiğini bildiğimiz bir insan, bize 

topluca bir çağrı yapıyor. Galatasaraylılara, bunun arkasında durmak düşer. İnşallah bir 

sonraki Divanda sembolik de olsa, en azından buradakilerde şu bilezikleri hep beraber 

görelim. Bize bir çağrı yapıldı, gereğine uyalım.  

Tabii bununla ilgili ufak tefek eleştiriler oldu. Dün yapılan lansmandan önce, bize en azından 

bir mail atılabilir, bir sms atılabilirdi. Salonda olmasak bile, Galatasaray TV karşısında 

dualarımızla oturur, bir sinerji yaratırdık. Camiayı hareketlendirmek için önce kapsamak, 

içeriye almak lazım. Bunu düşünmemiş olabilirler, ama ileride düşünüleceğine eminim. Öyle 

olması da gerekir. Şimdi maddi ve manevi bir hamle içinde olmalıyız. Galatasaray’ın en büyük 

yanı maddi varlıkları, gayrimenkulleri olmakla birlikte, esasında hazirunudur, insan 

kıymetleridir. Ben yaklaşık 40 senedir bunu böyle biliyorum ve buna da inanıyorum.  

Bilekliklerden mutlaka bir gelir elde edilecektir. Semboliktir, birliktelik hissidir. Çok iyi, 

katılıyorum. Fakat bizi daha büyütecek çözümlere ihtiyacımız var. Galatasaray kompetitif, 

yarışmacı bir spor kulübü olduğu için, küçülerek çıkamaz sorunlarının içinden. Bence rekabet 

gücümüzü azaltmadan, tam tersine, büyüterek, güçlenerek sorunları aşmayı denemeliyiz.  

Bakın, Değerli Profesör Mehmet Helvacı geçen Divanda anlattı. Sadece % 3’ün dışında, içinde 

konusunun yorumlanması ile ilgili son birkaç senede 2.000’e yakın başvuru reddedildi. 

Bunların hepsi Galatasaray Kulübü’nün ikişer üyesinin imzası ile gelmiş değerli insanlar. En 
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azından % 95’i öyledir, eminim. 10 bin lira vermek isteyen binlerce insanı reddettik, bir tüzük 

anlamlandırması farkı ile, ki buna yeni tüzüğü yapan Mehmet Helvacı ağabeyimiz de muhalif, 

değişsin diyor. Bu konuda bir açılım yapılabilir. Bu insanlar, hatta belki biraz daha fazlası -son 

10 yılda üyelik için başvurup, üyelik kabul edilmeyince sonraki sene tekrarlamamış olan 

binlerce insan var- 10’ar bin lira vermeye hazırlar. Çok daha büyük bir rakam oluşacaktır. Bu 

hazirun çok daha kıymetli insanlarla, doğru insanlarla genişleyecektir. Bundan korkmayın, 

çünkü şu anda çok kapalı devre yönetildiğimiz hissi bütün kamuoyuna pompalanıyor. 

Önümüzdeki birkaç futbol başarısızlığında tribünlerden gelebilecek tepkileri biliyorum. 

Tamam, Galatasaray tribünlerden yönetilmez, ama o Galatasaraylıları hiçbir zaman yok 

sayamayız. Ben bir deplasman mağlubiyeti sonrası uçakla İstanbul’a dönerken, çok değerli 

Başkanımızın, kapıda protesto için insanlar birikti bilgisini telsizden aldığında, yüzünün nasıl 

değiştiğini çok iyi hatırlıyorum. Sporun içinde psikoloji çok fazla. Yani tamam, birden ceketi, 

kravatı çıkartıp atmayalım. Ama lütfen gelin, şu gömleğin en azından üstten bir ya da iki 

düğmesini gevşetelim, hem biz rahatlayalım, hem bütün Türkiye’deki Galatasaraylılar 

rahatlasın. Bu arada, maddi ve manevi bir sinerji de oluşturalım. Burada çok büyük bir para 

da var.  

Hepinize saygılar, sevgiler efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Prof. Kadıoğlu’na teşekkür ederiz. Ergun Bey, 4. madde ile mi ilgili? Sözünüzü kesmek 

mecburiyetinde kalırım. 5 sonra. Dört. Buyurun efendim. 5. madde ile ilgili Yılmaz Bey söz 

istedi.  

Ergun Öztürk  

Çok kısa olarak 5. maddeyi ekleyebilir miyim? Alakalı. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, diğer arkadaşlarımızın hakkını alırsınız. 

Ergun Öztürk  

Hayır, alakalı Sayın Başkan.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Alakalı. UEFA ile ilgili konuşun lütfen. Ama diğer maddelere geçerseniz, arkadaşları çağırma 

durumundayım. En son söz istediniz çünkü. Buyurun, buyurun. 

Ergun Öztürk  

Çok kısa olacak Sayın Başkanım.  

Sevgili Galatasaray’ımızın Sayın Divan Kurulu Başkanı, Galatasaray’ımızın Sayın Başkanı ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Ağabeylerim, Sevgili Kardeşlerim, Sayın Basın 

Mensupları,  

Başkanımın konuşmasını dinledim, aynen katılıyorum. Başkanımızın iyi niyetinden hiç kimse 

şüphe duymasın. Şahsen ben şüphe duymuyorum. Bu duruma gelmemizin nedeni çok 

eskilere dayanmaktadır. Lucescu kulübümüze teknik direktör olarak geldiği zaman 10 tane 
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futbolcumuz satılmıştı. Ve Lucescu 10 tane ucuz transferle Galatasaray’ımızı şampiyon 

yapmış, Şampiyonlar Ligi’nin eşiğinden dönülmüş ve Süper Kupa kazanılmıştı. Hâl böyle iken, 

biz bu başarılı teknik direktörümüzü kovarak gönderdik. Onun yerine gelen teknik direktör, 

gönder, getirlerle kulübümüze 59 milyon dolar borç takmıştır. Bizim bugünlere gelişimiz 

buradan kaynaklanmaktadır.  

Bir tane kardeşimiz, “Melo satıldı, Telles satıldı.” dedi. Bunlar satıldı, ama gelen para evvelki 

borçlara ödendi. Saygıdeğer Başkanımın iyi niyetinden hiç şüphem yoktur. Zaman birlik ve 

beraberlik zamanıdır. Biz Galatasaraylılar bölünmez bir camiayız. Hiçbir güç ve kuvvet bizi 

bölemez, parçalayamaz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman başaramayacağımız 

hiçbir şey yoktur.  

Hepinize derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Ergun Bey’e teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz Ulusoy, buyurun efendim. 

Yılmaz Ulusoy 

Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Bu adam eski spor yöneticisidir, gelir, oturur, açık konuşmaz. Acaba neden konuşmaz? Her 

taş yerinde ağırdır. Her söz de yerinde konuşulmalıdır. Ben sporda eskiyim. 1959’da 

başladığım yöneticiliğimi 1974’te noktaladım. Yani az bir zaman değil geçen 57 sene. 

Trabzon’da başlayan yöneticiliğim, sonra Samsunspor’un kuruluşu ve Allah bize nasip etti, 

Türkiye’nin en genç başkanı olarak -27 yaşında- Samsunspor’un başındayken, benim 

başkanlığımda Samsunspor şampiyon oldu. Biraz evvel rahmet okuduk, Suat’ı iyi tanırdım. 

Allah rahmet eylesin, Ali Beratlıgil’le beraber çalıştık. Ali Beratlıgil 1968’de bizde antrenördü.  

Onun için, sporda eskiyim diyorum kendime. Zannediyorum ki, şu salonda veyahut da 

Türkiye’de, 8 Dünya Kupası izleyen birkaç kişi vardır ve 8 Dünya Kupası izledim 1974’ten bu 

yana. 15 tane de Avrupa Şampiyonası izledim. Allah Suat’a ve Ali’ye rahmet eylesin.  

Değerli Dostlar,  

Biz Ali’den sonra Basri’yi getirdik, Arnavut Basri. Basri Dirimlili ile çalıştık 1969’da. 1970’te 

Turgay Şeren’le çalıştık, 71’de Lefter ile çalıştık. Ben o tarihte İstanbul hazırlığını yapmakta ve 

Samsunspor başkanlığını bırakmaya hazırlanıyordum. Bunlar sizi sıkmasın. Yani şurada uzun 

zamandan beri oturuyoruz. Ya bu adam kim? Tamam, Yılmaz Ulusoy filan ama bir geçmişimizi 

de bilin. Sonra İstanbul hazırlığı devam ededursun, 1973’te İstanbul’a gelince Samsunspor 

başkanlığını bıraktım. 1977’de Samsunspor düşüyordu. Samsun ayağa kalktı, geldiler işte, 

senin kucağında doğdu, sen bunu bırakamazsın filan... Lefter’e telefon açtım, rahmetli 

Lefter’e. Ölümünde de kilisede ben konuştum. “İçinizde Lefter’le çalışan var mı?” dedim. Ben 

başkandım, o teknik direktördü. Biz Lefter’le beraber iki kere çalıştık. Lefter’e telefon açtım, 

Ada’ya, “Hedef İzmir.” dedim. “Hayrola Başkan?” dedi, dedim “Samsunspor’u kurtaracağız.” 

“Samsunspor düştü,” dedi, “nereye kurtaracaksın?” O zaman 2 puan, aynen sözüm şudur: 

“Sen bana güveniyor musun?” “Ölümüne güvenirim.” dedi. Lefter’le biz çok sevişirdik. Ben 

de, “Allah’a güveniyorum, hedef İzmir. Ben Samsun’a gidiyorum. İzmir’e git, geleceğim.” 

dedim. Ve gittik, 13 maçta 22 puan alarak Samsunspor’u 28 Mayıs 1977’de ligde bıraktık. 
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Bırakış o bırakış. Ondan sonra 9 kere düştü, 10 kere çıktı, 9 kere düştü. Hiç ellemeyin beni, 

dedim. Allah benim yüzüme iki kere baktı, hep benim yüzüme bakmaya mecbur değil. Mesul 

insanların masayı terk etme zamanını çok iyi bilmeleri lazım. Bilemezlerse rezil olarak 

giderler. Bunun aksi hiç olmamıştır. Önce nefsini, sonra Allah’a doğrulduğu zaman nida 

ettiğinin hakkını kendi nefsinde hissedeceksin. O günden bu yana, çok önemli, 2000 

senesinde UEFA’yı kazandığımız tarihe kadar, ben hafta sonları ya Almanya’daydım, ya 

İngiltere’deydim. Bu yıllarca böyle sürdü. Ne zaman Galatasaray UEFA’yı kazandı, “Takımlar 

bizim ayağımıza geliyor, biz Galatasaray maçlarına gideriz.” dedik ve o sevdalardan vazgeçtik.  

Değerli Arkadaşlar,  

Biraz evvel de çok önemli birisi aradı beni, çocuk telefonu getirdi. Sayın Valim,  “4’te 

bekliyorum.” dedi. Ben de Divan Başkanından rica ettim, sonraya bırakma bizi diye. 

Galatasaray zor durumdadır. Galatasaray’da sevgi eksikliği var. Bakın, kim ne anlatırsa 

anlatsın. Ben eski bir yöneticiyim, 58 senelik iş hayatım var. En az 60-70 tane işte KİT’in de 

idare meclisi reisliğini yaptım. Tahkimlerde çok bulundum. Mali müzayeke içerisine düşen, 

geliri giderini karşılamayan müessese yama ile yürümez. Arkadaşlar konuştular. Bu çok acı bir 

şeydir. Katılmayalım, önemli değil, katılsak ne olur, değil. Bu bir yarıştır. Bu yarışta geri 

düşerseniz çok şey kaybedersiniz. Galatasaray geçmişinde çok büyük başarılar kazanmış bir 

takımdır, kulüptür. Bu kulübün geriye düşmeyi düşünmesi dahi zillettir.  

Şimdi Galatasaray’da yapılacak şey şudur. Benim kişisel görüşüm, Başkan, yalnız şu direktifle 

değil. Zordayız, düşün peşime, bir tane lansmanla filan değil. Galatasaray’ın bir kere büyük 

ölçüde ödediği faiz var. Bu faiz belası bir müesseseyi yer, bitirir. Faiz derdine düştüğünüz 

zaman hesap dahi yapamazsınız. Yani ben diyorum, 57 senem bitti, 58. seneye girdim. Faiz 

kapıyı çaldığı anda, orada sizin mantığınız çalışmaz. Oturup bir plan, program yapamazsınız.  

Şimdi durdu durdu da adam bugün niye konuşuyor? Bugün konuşmamın sebebi şu. Şartlar 

zordur. Lafla gelin kardeşim. Bir kere, taraftar takıma küsmüş. Futbolcuların arasında tesanüt 

kalmamış. Meseleye iyi bakmak lazım. Yani meseleyi, satıp savıp geçirelim bu işi, şampiyon 

olsak ne olur, olmasak ne olur... Olmaz. Konservatif tedavi ile Galatasaray tedavi olmaz. 

Galatasaray’da ameliyat şart. Ameliyat yapılacak. Masaya yatırılacak ve bir yıllık, 3 yıllık, 5 

yıllık plan yapılacak. Ve bu planda alınan kararlar gerek Divana, gerekse Umumi Heyete 

anlatılacak.  

Dostlar, durumumuz bu. Bu gemi su almakta. Biraz daha su alırsa bu gemi batar. Batarsa da 

hepimiz birden batarız. Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Yönetim, kendileri bilir. 

Tavsiye mahiyetinde konuşmuyorum. Şeylerini de biraz evvel izah ettim. Randevum olduğu 

için 4’te, ancak yetişirim. Kısa keseceğim şeyi. Onu öyle yaparız, bunu böyle yaparız. Şimdi, 

Başkanın iyi niyetinden kimsenin şüphesi yok. Zaten buralara gelen insanlar, geçmişi düzgün 

insanlar ise onlardan şüphelenmeye, herhangi bir şeye lüzum yok. Başkan diyor ki, ağabey, 

kazaya kaldık, geçmişin belasını çekiyoruz, ne yapacağımızı da tam kestirmiş de değiliz. Uzun 

vadede şunları, şunları... Onlar güzel şeyler. Yani gerek Ali Sami Yen’in şeyi, gerek Hasnun 

Galip’in yapılması, bunlar güzel şeyler. Ama bunlar uzun vadeli işler. Bugün Galatasaray’da 

vatandaş maça gitmiyor. Vatandaş takıma küsmüş. 55 bin kişilik stada 5 bin, 10 bin kişi 

gidiyor. Olmaz. Önce bu barışı sağlamamız lazım. Nasıl sağlayacağız? Ha benim iki kelimemle, 
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verdim sizin elinize anahtar, gidin bunu sağlayın. Böyle bir kudrete sahip değilim. Ama ben 

şunu söylüyorum. Bizim, Galatasaraylı taraftarla barışmamız lazım. Bir tarafta Burak’a 

küfredenler var, bir tarafta Burak kral diyenler var. Öyle bir cami olmaz. Camiye vali geldi, 

olmamalı. Olursa birlik beraberlik olmaz. Biraz evvel ifade etmeye çalıştım. Biz 2 puanlı ligde, 

13 maçta 22 puan aldıysak tek yürek, tek şeydik, her şey Samsunspor. Ben yatmadım hiç o 22 

hafta, başımı yastığa koymadım. Biz öyle ligde kaldık.  

Şimdi ben diyorum ki, bakın, bir taraftar var, bir takım var, bir yönetim var, bir de mali durum 

var. Bir de şunu hiç gözünüzden kaçırmayın. Komşularınızla iyi geçinin. Hazreti Peygamberin 

soyuyuz. Kavgada kimse kazanmaz, kimse kazanmamıştır. Ha, ben bunu 50 sene evvel de 

söylüyordum. 50 sene evvel, bağırıp çağıran, oturun, oturun... Peygamberin Hudeybiye 

barışını okuduğunuz zaman, orada uzlaşmanın, orada barışın, orada sevginin ne olduğunu 

bulursunuz. Türkiye’nin de barışa ihtiyacı var. Türkiye de zor durumdadır. Türkiye’de eğer 

barış sağlanamazsa, ne yaparsanız yapın, yarınlarımız sıkıntıdadır. Bugün de sıkıntıdayız ya! 

Galatasaray’da komşularımızla iyi geçinmek durumundayız. Fenerbahçe veya komşuları, isim 

vermeyelim, isim abesle iştigal olur. Eğer bu komşular olmazsa bu yarış olmaz zaten. Yarış 

olmasının temelinde bunlar var. Öyle veya böyle, geçineceğiz bunlarla. Komşu yanlış 

yapabilir, sen yapmayacaksın. Derler ki, iyi ev alma, iyi komşu al.  

Şimdi saydığımız 4 tane şeyin yanında, bana göre, benim düşüncem, -bağlayacağım sözü- 

Başkan veya yönetim şunu yapmalı. Başkanları topladı, iki tanesi gelmedi. Londra’daydım, 

takip ettim. Ona da ayrıca üzüldüm. Tabii onların kendi kişisel görüşleridir, gelmeyebilirler. 

Ama zor zamanlarda, ne olursa olsun, geçmişte hizmeti olan insanların, asgari müşterekte 

fikirleri aynı olmasa dahi, toplantıda bulunmaları bana göre olması gereken iştir. Şimdi 

yönetim, kim X, Y, Z, -burada suretimahsusede kendimi kastetmiyorum- geçmiş sporu bilen, 

güvendikleri insanları çağırıp ne yapacağız, bu takımı... Mevcut yönetim ne kadar iyi niyetli 

olursa olsun, yara büyük. Bu yara pansumanla tedavi edilmez. Yapamazsınız, mümkün değil. 

Ne derseniz deyin. Bakın, Ulvi Yanal Bey’den bu yana, ben bu kervandayım. Yani Ulvi Yenal 

bir tarih. Diyorum, ben aldığım 58’deki, 59’daki şeyi bugüne kadar namusumla getirdim. 50 

kere bana teklif edildi. Hayır dedim, hayır, Allah benim yüzüme iki kere baktı, üçüncü sefer 

denersem rezil olurum.  

Şimdi ben diyorum ki, bir bileklikle olmaz. Galatasaray’ın acil, çok acil ama, taze paraya, 

delikleri tıkamaya ihtiyacı vardır. Bu işin başka çaresi de yoktur. Bakın, takıma bakıyorsunuz, 

iyi değil. Transfer artık kolay değil. Şimdi bir de Çinliler düştü sokağa. Çinlileri bilirim yani, çok 

alışveriş yaptım Çinlilerle. Çok şeydirler, ama öyle bir yere gelinir ki, şaşırtırlar insanı. Şimdi 

de Çinliler düştü piyasaya, artık 50 milyon, 100 milyon euro’lardan konuşuluyor. Geldik 

Haziran’a, ne yapacak bu takım? Bu takım böyle gitmez. Ha, orada bir şey geliyor. Bugünden 

kararı alırsın, ben 3 sene şampiyon olmayacağım, altyapıdan yetiştirmede... Bir düşünün, 

şöyle 2000’li yılları düşünün. 2000’li yıllar, Galatasaray’ın UEFA’yı, Süper Kupa’yı kazandığı 

yıllar. Aynı tarihlerde, Milli Takım dünya 3. olmuş, o Galatasaray’ın içinden yetişmiş 

futbolculardan müteşekkil bir takımdı. Orada da Galatasaraylılık ruhu vardı, orada da 

Galatasaraylı gibi oynuyordu, ölümüne. Bir top atıldığı zaman 5 kişi birden koşuyordu. 

Kalmadı o. Ya bizim futbolcu ekibimiz de kalmadı. Şimdi Başkan bana bugün sordu, niye 
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gelmedin maça, dedi. Ya kardeşim, geliyorum, üzülüyorum, canım sıkılıyor. Locada 

oturuyorum, gol bekliyoruz, dakikada bir geliyor üstüne.  

Değerli Dostlar,  

Ben güreşle de uğraştım. 1970 senesinden 1985 senesine kadar Türkiye’de madalya 

alınamıyordu. Rahmetli Özal güreşi benim üzerime yıktı ve 1985’te Bulgaristan’da başladık, 

1986’da Macaristan’da iyi madalyalar aldık. Eğer güreşçi mindere çıktığı zaman korkuyorsa, 

bitti işi. O yüreği ile mümkün değil, bir şey yapamaz. Eğer ben yeneceğim diyorsa, ki ben onu 

son anda... Mahmut Atalay’a da, Ahmet Ayık’a da şunu söylüyordum. Son konuşmayı ben 

yapayım, en son konuşmayı, şimdi taktik, teknik sende kalsın. Son iki kelime söyleyeceğim. O 

kelimeleri... İçerimizde hanımlar var. Kullandığım çok böyle şey bir kelimedir. Fevzi Şeker, 

Başkanım, ben titriyorum, ben güreşemem, dedi. Ya dedim, tuttuğu anda seni yere vuracak, 

yahut sen bu adamı yeneceksin. Ve şunu söyledim ona. Bak Fevzi, dedim, oğlum, mindere 

çıktığın zaman karını, ananı, bacını yenilgide teslim edeceksin. Bunları kurtarmak için rakibi 

yeneceksin. Hiç başka çaren yok. Çocuk böyle titriyor. Mahmut Atalay eğildi kulağıma, dedi 

ki, Başkanım, bir dakika dayanamaz bu. Görürsün, dedim. Birinci dakikada aldı, küt diye yere 

koydu oğlan. Bu bir risktir.  

Galatasaray’da geçmişi hiç karıştırmayalım. Geçmiş şöyle oldu, böyle oldu. Geçmişte yapılan 

yanlışlıklardan ders alacağız. Yeni ne yapacağız? Geçmişte öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. 

Bunları söylemekle, geçmişimizi karıştırmakla bir yere varamayız. Biz gelecekte ne yapacağız? 

Ben diyorum ki, yönetim, Galatasaray ne durumdadır, bunu bir ortaya koysun. Sonra, aklı 

erenlerden, bilenlerden, mesai vermesi kaydıyla, mesai vermeden olmaz. Tamam, İmregün’ü 

getirdik, oraya koyduk. Hukuku çok iyi bilir. Oğuz Hoca ile ben yıllardır tanışırım. İyi, çok iyi bir 

hukukçudur ama eğer mesai verilmeyecekse zadelikle olmaz bu iş. Yani mesai vermeyecekse, 

yormayacaksa kendisini, sabaha kadar uyumadan çalışmayacaksa olmaz. Hocam, kusura 

bakma, misal olarak sizi verdim. Ondan sonra, ne yapılır? Bir bileklikle olması mümkün 

değildir, çünkü yara büyüktür. Delik büyük, bu deliği kapatmak için seferberlik gerekir. Bir, 

taraftar bize küskün. İki, takım iyi değil. Bir de 3 ay sonra, Başkan sağ olsun, iyi niyetiyle diyor 

ki, ya bize bir yazı yazdılar ama ben inşallah bunu sıyrıksız atlatacağım. Bu temennidir, ama 

adam sana yazıyı yazmış. Yarın kimse de Başkanı muvazaa etmesin. Bir sene kesilmiş, eğer 

tedbir almazsan iki seneye de gidecek diyorlar.  

Şimdi, Galatasaray’ın mali konuda silkenmek değil, mutlaka şahlanması lazım. Bu şarttır. 

Bunun dışında kim ne söylerse söylesin, sabahlara kadar konuşurum. İkincisi, bizim 

taraftarımızla barışmamız lazım. Nasıl yapacağız? Bulacağız bunun çaresini. Yani birisi bir şey 

söyleyecek, öbürü bir şey söyleyecek. Biz taraftarı o sahaya getireceğiz. Olmadan olmaz. 

Çünkü bu işin, sportif şeyin sonu başarıdır. Üçüncüsü, camia arasında barış. 

Değerli Dostlar,  

Ben her kulvarda yürüyen adamım. Dilerim ki koşmayayım, koşarsam yaşıma göre şey olur. 

Biz 3 çeyreği bulduk, tesanüt yok. Beyefendi, arzıhürmet ederim, Allah aşkına ya. Oğlum, ya 

öyle deme, ya böyle deme. Şimdi camiada kırgınlar ve küskünler var. Bunları ne yapıp yapıp 

barıştırmak lazım. Nasıl? El öpme ile, dudak aşınmaz. Ben çoğu zaman söylerim. Ayağını 

öperim ben, ayağının altını öperim. Yeter ki, insanlığa bir hizmeti olsun.  
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Şunu söyleyerek bağlıyorum sözlerimi. Biraz uzattım, şeye de geç kalacağız.  

Değerli Dostlar,  

Size yemin ederim ki, 58 senelik iş hayatımın % 51’i, asgari % 51’i vatandaşındır. Benim işim 

masayla, benim işim ölüyle, benim işim düşkünle, benim işim işsizle. Ben yaşam tarzımı böyle 

kurdum. Ben işime geldiğim zaman, önce getirin bakayım, kimin işi var, önce onlara bakar, 

zaman kalırsa benim kendi işime bakarım. Çünkü fukara bir ülkede, bir kişiye iş bulmak, bir 

hastayı tedavi ettirmek, bir yaşlıya... Benim kitaplarımda da çocuklarıma vasiyetimdir. 101 

maddeli vasiyetimde, birincisi, annenize iyi bakın, yüz birincisi, Hazreti Peygamber, “Cennet 

annelerin ayakları altındadır.”, onu alarak annenize bakın. O arada da, yaşlılara, hastalara 

saygıda kusur etmeyin, şunu bilin ki, onlara kusur ederseniz, benim öbür dünyada vicdanım 

rahatsız olur.  

Toparlıyoruz. Önce fotoğrafı ortaya koyacağız. Bu fotoğraf da zor bir fotoğraftır. Bunun 

içerisinden ne Sayın Başkan çıkabilir, ne bu yönetim çıkabilir. Ne de şu süslü konuşmalarla 

olur. Bu oturulup çok irdelenmesi, çok ter dökülmesi, çok ama çok çalışılması gereken bir 

iştir. Ve bunun için de, yarın geçtir. Bakın, yarın geçtir. İkincisi, bunu yapabilirsek, -yani UEFA 

bizi koymadı, koyacaktı- bizim UEFA’da olmamız lazım. Yani olmazsak ne olur demek yanlıştır,  

çünkü son hedef orasıdır. Yani mareşallik rütbesi orası. Neyle öğünüyoruz? UEFA’yı aldık, 

Süper Kupa’yı aldık, 4 kere şampiyon olduk. Sonra, çok önemsediğim, üzerinde ısrarla 

durduğum şey, taraftarla bizim barışmamız lazım. Ben böyle şey görmedim ya, ben böyle şey 

görmedim. Beyler, yapmayın. Geçen hafta Londra’daydım. Maç seyrediyorsun, 60 bin kişi. 

Bizim Galatasaray maçına 6-7 bin kişi geliyor. Kendi sahanda, 6-7 bin kişi ile top oynuyorsun. 

Böyle şey olur mu ya?  Sonra mızrak-kılıf meselesi. Ne vardı? Ne yapabildik? Biz transfer 

mevsiminde ne yapabiliriz, bunu çok iyi hesap etmek lazım. Bu sene geçti. Ama gelecek sene 

de... Ha şu olur, çıkarsın, dirayet edersin ki, 3 sene biz şampiyon olamayacağız kardeşim, 3 

sene mali durumumuzu düzelteceğiz. Tabandan yetiştireceğimiz çocuklarla bu 3 seneyi 

geçireceğiz. Savaşa biz dördüncü sene çıkacağız.  

Şimdi bunları konuştuk. İnşallah Galatasaray’ın yarınları sevgi ile dolu, barış içerisinde olur. 

Yalnız Galatasaray’ın değil, tüm Türkiye’nin, 78 milyonun barışa ihtiyacı var. Türkiye’de barış, 

barış, barış diyorum. Televizyon konuşmalarımda da, gazetelere verdiğim beyanatta da aynı 

şeyi söylüyorum. Türkiye barış olmadan bir yere varamaz, mümkün değil. Galatasaray için de 

şunu söylüyorum. Bu 4 tane hususun üzerinde durulsun. Ben her şeyi bilirim! Haşa, ben ne 

öyle bir ukalalık eder, ne de dengesiz konuşurum. Ama fikirden fikir doğar. Neler yapılabilir, 

oturalım, konuşalım. Hudeybiye barışında, Hazreti Peygamber 28 ay uğraştı. 28 ay sonra 

Mekke’ye gitti. Anlaşma, anlaşma, mutlaka bir sonuç elde edilir. Başkanım, nasılsın, iyi misin 

demekle bu iş olmaz. Ben şunu söylüyorum. Her şey edepli, terbiyeli, nezaketli spor için. 

Sonra, Galatasaray için. Yani biz varsak dünya var. Kesinlikle, benim komşum aç yatıyorsa ben 

tok yatamam mantığındayım ben. Böyle yaşadım, inşallah böyle de Allah benim canımı 

alacak. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı günler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ulusoy’a da biz teşekkür ediyoruz, geçmiş bilgilerini ilettiği için. Sayın 

Mehmet Helvacı, buyurun efendim. 
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Mehmet Helvacı 

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

Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan evvel bir küçük sual sormak 

istiyorum Sayın Divan Başkanına. Ben dördüncü maddede mi konuşuyorum, beşinci maddede 

mi konuşuyorum? Onu bilirsem ona göre konuşacağım Sayın Başkanım. Ama anladığım 

kadarıyla, 4.5’ta konuşuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Helvacı, 4.5’ta konuşalım, çünkü o disiplini devam ettirme imkânımız kalmadı. 

Mehmet Helvacı 

Evet, 4.5’uncu gündem maddesi çerçevesinde konuşacağım. Madem 4.5 çerçevesinde 

konuşuyoruz, önce Değerli Başkana ve Yönetim Kuruluna ben kendi adıma bir teşekkür 

borçlu olduğumuzu düşünüyorum, onu yapacağım. Belki ben atlamışımdır, daha önce de 

yapılmıştır. Ama bunun yapılması gerektiğine inanıyorum. O da şu, sebebi hemen 

söyleyeyim. Biliyorsunuz, daha önce de bu kürsüden defalarca ifade ettim, Galatasaray’ın 

kurucusunu herkes bilir, bilmeyen kimse yoktur. Bunu Galatasaraylılar da bilir, diğer takım 

taraftarları da bilir, bütün Türkiye bilir. Hatta zorlarsanız, belki dünyada da bilinir. Sebebi 

nedir? Sebebi Ali Sami Yen bizim stadımızın ismidir. Ve tüzüğümüze göre de, Galatasaray’ın 

oynadığı her stadın ismi Ali Sami Yen’dir. Ben geçen hafta, tabelalardaki değişikliği gördüm. 

Stada gelirken, Aslantepe Stadı yazan tabelanın Ali Sami Yen Spor Kompleksi olarak 

değiştirildiğini gördüm. Başkana ve yönetimine çok teşekkür ediyorum,. Ali Sami Yen ismini 

yaşattıkları için.  

Şimdi izninizle dördüncü maddeye, UEFA’ya bir dönüş yapmak istiyorum. Başkanı anlıyorum, 

bir duruş sergilemek istiyor ve bu duruşu da bir savunma hâline getirmek istiyor. Ama Sevgili 

Başkanım, bunu siz yapmayın, bunu bırakın Yönetim Kurulu üyelerinizden biri yapsın. Siz 

doğruyu söyleyin, doğruya angaje olun, taraftarı olacağa hazırlayın ya da en azından, bu 

konuda tarafsız kalın. Şimdi bakın, bunu söylemenin doğru olmadığını biliyorum ama siz 

dediniz ki, bize destek olun. Yanlışımız varsa düzeltin, bu çerçevede konuşuyorum. Sizi 

canıyürekten destekliyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya da hazırım. Ama maalesef şunu 

kabul etmemiz gerekiyor. Bu söylediklerimizin UEFA nezdinde hiçbir değeri yok. Hatta tam 

tersine, savunma olarak söylediğimiz şeyler aslında cezalandırılmamız için sebepler. Çünkü 

diyoruz ki, Türkiye’de futbol piyasası düşmüştür, statlara seyirci gelmemektedir, ekonomik 

konjonktür şöyledir. Böyle ise, bütün bunları bilen yöneticiler olarak bizim yapmamız gereken 

şey, masrafları kısmaktır. Biz ise tersini yapmışız.  

Bakın, bu sizinle ilgili bir şey değil. Galatasaray maalesef bilgiyi bir kenara ittiği için bugün bu 

durumdadır. Bilgiyle hareket etmediği için bu durumdadır. Ben çok iyi hatırlıyorum, 1.5 sene 

önce sizlere Divan kürsüsünden, UEFA cezası kapıdadır, dikkat edilmesi gerekir, dediğimi. Bir 

sene sonra, Sevgili Başkanımız bize bu açıklamaları yapıyor. Onun günahı yoktur, kendisinden 

önceki dönemlerle ilişkilidir. Ben de zaten bu açıklamayı o dönemde onun için yapmıştım, 
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yeni gelen yönetim hemen meseleye sahip çıksın, kendisinden öncekilerin yanlışını 

paylaşmasın ve UEFA önlemini alsın diye. Bugün yine aynı durumdayız. Gerçeği görmek 

lazım, UEFA bize ceza verecektir. 1+1 ceza maalesef istemiyoruz ama gelecektir. Gelecektir 

ama 1+1 ceza, ikincisinden kurtulma imkânı vardır. Sizin söylediğiniz gibi, bunun bir başka 

çözümü de UEFA Kupası’na katılabilir durumda olmamızdır. Katılamadığımız takdirde, o 

cezayı çekme ihtimalimiz de yoktur. Dolayısıyla, bizim yarışan takımımızın UEFA Kupası’nda 

olması gerekir ki cezası tahakkuk etsin. Aksi takdirde, efendim nasılsa UEFA’ya katılamıyoruz 

diye yarışmaktan vazgeçersek, işte o zaman biz cezamızı, kendiliğinden, otomatik olarak 

katılamama alternatifini uzatmış oluruz. Onun için, biz katılsak da, katılmasak da 

şampiyonluğa oynamak zorundayız. Zaten başka türlüsü Galatasaray için kabul edilemez.  

Siz söylediniz, haklısınız, para gerekmez. Para asıl değildir, parasız da şampiyon olunur. 

Bunun örnekleri Galatasaray’ın tarihinde vardır. Çok da uzağa gitmeye gerek yoktur. Biz 

parasız şampiyon olduğumuz günleri biliyoruz, futbolculara 8 ay para ödemeden de 

şampiyon olduğumuz zamanlar. Bugün tabii bunlar artık söz konusu olmayabilir UEFA Fair 

Play kuralları çerçevesinde, ama parasız da şampiyon olunabilir. Ama mutlaka şampiyonluğa 

oynamak gerekir. Bunu lütfen bir gerçek olarak görelim. Galatasaraylılar kendilerini buna 

hazırlasınlar. Beni ne olur yanlış anlamayın. Sizin, Başkanın güvenilirliğini, Başkanın 

otoritesini sağlamak amacıyla bunu söylüyorum, sarsmak amacıyla bunu söylemiyorum. 

Bunun tabii birileri tarafından söylenmesi gerektiğini biliyorum. Bırakın biz söyleyelim, 

Yönetim Kurulunuzdan birileri söylesin. Başkaları üstlensin, siz buna karışmayın. Siz bunun 

dışında kalın, ceza geldikten sonra ne olacak, onu siz tasarlayın ve siz o anda sahneye çıkın. 

Bu anda sahnede olmanız bana doğru gelmiyor. Bunu ifade etmek isterim.  

Şimdi Başkanımız birçok tasavvurdan bahsetti, çok doğru. Bir tanesi beni çok etkiledi 

özellikle. O etkilendiğim hususla ilgili bir fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum. Dedi ki, 

Galatasaray’ın bayrağını çektiği yer değerlidir. Kesinlikle doğru, hiç şüphe yok. Galatasaray 

bayrağı nereye dikerse orası değerlidir. Sevgili Başkanım, bunu hepimiz biliyoruz. Madem 

böyle, madem Riva’ya Galatasaray’ın bayrağını diktiğimizde Riva değerlenecek, o zaman 

hemen etrafındaki arazilerin sahipleri ile oturun ve deyin ki, bayrağı buraya dikeceğim, sizin 

arazileriniz de değerlenecek, bunun katkı payını bana ödeyin. Bunu yapın Başkanım. Bunu 

yapın, bunu da Galatasaraylılarla paylaşın. Katkı yapmıyorlarsa onu da paylaşın. Deyin ki, 

efendim, ben gittim şunlarla, şunlarla, şunlarla konuştum ve karşılık bulamadım. Siz üzerinize 

düşeni yapın, onlardan bu talepte bulunun, bırakın onlar reddetsinler. Bunu da 

Galatasaraylılarla paylaşın.  

Bir küçük şey de kendimle ilgili söyleyeyim, bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek amacıyla. 

Mevcut tüzüğümüz üye alımını sınırlamamaktadır. Biz o tüzüğü yaparken bu amaçla yaptık. 

Fakat şu andaki Sicil Kurulu, 5 dönemdir, bunun engel olduğunu düşünerek uyguluyor ve 

ısrarla ben de her zaman,  hayır, engel yoktur, diyorum. Bu çerçevede, yeni yapılan tüzükte 

bunu daha açık hâle getiriyoruz. Üye alımındaki sınırı kaldıran maddeyi tekrar düzenliyoruz 

ve bugün şikâyet konusu olan yeni müracaatlara engel olacak bir bekleme listesi getiriyoruz. 

Bunları geçen Divan toplantısında sizlere anlattım, ama tekrar aynı şeyler konuşulduğu için, 

tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Yine bir tamamlayıcı ek madde ile, bugüne kadar birikmiş 
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olan, aslında alınmaları gereken ve alınmamış olan Galatasaraylıların da bizden onlara 

yönelecek olan bir taleple, yani Galatasaray’ın onlara bunu bildirerek, sizin üyeliğinizi biz şu 

nedenlerle yanlışlıkla reddettik, buyurun, eğer istiyorsanız bugün tekrar müracaat 

edebilirsiniz diyerek o üyelikleri sağlamayı da bir tüzük ek maddesi olarak sizlerin huzurunuza 

getireceğimizi söylemiştik. Geçen toplantıda da söyledim. Ama yanlış anlaşılmalar olduğunu 

gördüğüm için bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum.  

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Mehmet Helvacı’ya teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Ayhan Özmızrak.  

Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlarım. Çok uzatmayacağım, çünkü 3 tane önemli maçımız var. Buradan 

çıkıp bir an önce ona yetişeceğiz. Hele bir tanesi, maalesef çok önemli oldu. Maalesef 

diyorum, ligde durumumuz bu hâle gelince, Türkiye Kupası artık biraz Abdurrahman Çelebi 

oldu. Neyse, yine de takımlarımıza başarılar diliyoruz. Onların arkasındayız, tıpkı 

yönetimimizin arkasında olduğumuz gibi. Bilekliğimizi taktık, her kararlarının arkasındayız. 

Yanlış yaparlarsa veya bize uygun olmayan şeyler olursa, dilimiz döndüğünce ikaz etmeye 

çalışırız, ama yönetim Galatasaray’ın yönetimidir. Tüm Galatasaraylıların bu yönetime destek 

olma mecburiyeti de vardır. Aynı zamanda, bu bir görevdir. Ve şu ana kadar da, yönetimin 

mali konuda çok da hatalı gittiğini söylemek mümkün değil. 

Şimdi, Sayın Başkanın muhtelif açıklamalarından ve biraz önce yaptığı açıklamalardan 

anlaşılan o ki ve doğru olan, Galatasaray sportif başarıda fedakârlık noktasında olamaz. 

Daima şampiyonluğa oynayacak bir takım yapacak, yalnız bu takımı daha ekonomik yapacak. 

Nasıl yapacak? Altyapı değerlendirilecek. İki, scout ekibi ile iyi bir çalışma olacak. Sayın 

Başkanın bugün yaptığı açıklamalar biraz sözel açıklamalardı. Ben bu konuşmamda esas 

olarak, bundan bir ay sonra olacak Mali Genel Kurulda Başkandan ve yönetimden 

beklediklerimi, nasıl bir program istediğimi söylemek istiyorum. Eğer scout ekibinden ve 

altyapıdan bahsedeceksek, lütfen Sayın Başkan, altyapıya önem vereceğiz gibi çok yuvarlak 

bir laf söylemeyin. Onu herkes söylüyor, herkes kabul ediyor. Daha somut, daha matematik, 

daha ölçülebilir, daha gerçekçi rakamlar koyun ve bir sene sonra da o hedeflere ulaşıp 

ulaşmadığınıza bakalım. Yani örneğin, sayısal olarak atıyorum, deyin ki, altyapıda 250 

futbolcumuz var. Bunu bir sene içinde 350’ye çıkaracağız. Altyapı hocamız 20 tanedir, bir 

sene içinde bu 40’a çıkacak. Harcamamız 4 milyondur, 7 milyona çıkacak gibi şeyler söyleyin. 

Oradan bir sene sonunda nereye geldik, ne yaptık, onun ölçüsünü alalım. Yoksa, altyapıya 

yatırım yapacağız, önem vereceğiz... Ee, her sene bir Arda çıkma şansı olmayabilir ve bu sizin 

ne kabahatinizdir, ne kusurunuzdur. Ama ne yaptığınızı, neye öncelik verdiğinizi matematik 

ve ölçülebilir şekilde anlatın, lütfen Genel Kurulda bunu sizden rica ediyorum.  

Madem dördüncü, dört buçukuncu  maddede konuşuyoruz, bir Galatasaray TV olayı var. 

Verdiğiniz idari ve iktisadi hiçbir kararı eleştirmek veya böyle yapmayın demek noktasında 

olmadığımızı biliyorum. Bir kuruşun değerini bilerek ve ondan ekonomi yaparak en iyi şekilde 
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değerlendirmeye çalışıyorsunuz, hiçbir şüphe yok. Yalnız, şu konuda mutlaka 

düşünmüşsünüzdür ama kusura bakmayın, ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. 

Galatasaray TV’nin yayın politikası ve reklam politikası konusunda, yeni yapacağınız 

anlaşmada, sonra bizi kötü ve sıkıntılı noktayı getirmeyecek şeylerin garantisini alacak bir 

sistemi kurmanızı, bu konuda her şeyden fazla özen göstermenizi, -belki parasal olarak 

ürküttüğü kurbağaya değmez, ama manevi olarak bizi çok örseler- o konuda ilginizi ve özel 

ihtimamınızı rica ediyorum. Sanıyorum, şu an Galatasaray TV’nin elindeki değerli ekip de, 

bizim bu yolda yürümemizde bize destek olabilecek, bize yardımcı olacak bir oluşumdur. 

Onları da özenle değerlendireceğinizi umuyorum.  

Genel Kurulda iki tane beklentim var. Bunlardan bir tanesi, -aslında biraz önce Başkan 

konuştu da başka kimse konuşmadı, pardon- Başkan, bugün gelinen noktanın -hepimiz de 

biliyoruz ya- bundan önceki dönemlerde yapılan idari ve mali hatalardan olduğunu söylüyor. 

Ee, yönetim söyler. Bunu bize söylemekle görevli olan bir başkaları var yıllardır: -Denetleme 

Kurulu demeyeceğim, deyince o sonundaki me ekini olumsuzluk olarak alıyorlar, 

denetlemiyorlar çünkü- Denetim Kurulu. Bugüne kadar, bir tek Denetim Kurulundan bu 

çerçevede herhangi bir Genel Kurulda veya Divan toplantısında ikaz edici bir bilgi duydunuz 

mu? Gidiş iyi değildir, hatalıdır, yanlış uygulama vardır, açık şudur dediğini duydunuz mu?  

Yaptıkları tek şey, bağımsız denetçinin verdiği raporun aynısını alıp, fotokopisini çekip 

sunmak. Şimdi denetçilere söylüyorum, eğer aynısını bu Genel Kurulda da yapacaksanız, o 

kâğıt israfına yazık. Şu kadarcık bir kâğıda, bağımsız denetçinin lafının üzerine söyleyecek 

lafım yoktur deyin ve dağıtın. Biz de rahat edelim, siz de rahat edin. Böyle 6-7 sayfa rapor 

yazmış gibi, kopyala yapıştır yapmayın. Şunu bilin. Sizi oraya seçen Genel Kuruldur, Yönetim 

Kurulu değil. Ve siz Yönetim Kuruluna hesap vermiyorsunuz, Genel Kurula hesap 

vereceksiniz. Oradan ibra olacaksınız. Siz bizim adımıza o görevi yapıyorsunuz. Tabii tüm suçu 

Cengiz Ergani kardeşim ve ekibine yüklemiyorumi ama artık denetim kurulları lütfen gereğini 

yerine getirsin. Sayın Mehmet Helvacı kardeşim de, yeni yapılan tüzükte Denetim Kurulunun 

görevini ve seçimini biraz daha bağımsız ve daha güçlü olarak yapsın diyorum.  

Son bir şey, bağımsız denetçilerin raporu ile ilgili. Onu da bir rica olarak iletiyorum. 

Biliyorsunuz, bu konsolide raporun girişinde, 200 sayfalık bir kısıtlı olumlu görüş kısmı vardı. 

Biraz böyle hikâye gibi, çok sözeldir, geçilir, gidilir. Ama orada çok şey vardır. Orada karşılık 

ayrılmayan vergisel sorunlar yazar. Bir ricam, onu bir tablo hâline getirip, raporun başına 

konacaksa bir tablo olarak konsun ki herkes bir bakışta çok rahat olarak görsün. Bu sene 

sonunda, yani geçen senenin sonunda, aniden vergi olayı çıktı dediniz. Aniden çıkmadı. O 

raporda yazılan, bilinen bir şeydi. Artık bizim genel kurulları çok daha güçlü, çok daha 

denetleyici ve böylelikle yönetime çok daha fazla destek verici hâle getirmemiz lazım. Bu 

şekilde bir rapor beklediğimi arz etmek istiyorum. Saygılarımla. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Ayhan Özmızrak kardeşimize teşekkür ediyoruz.  

İki hatırlatma... Önümüzdeki Divan toplantısının, Mart ayı Divan toplantısının özelliği var, 

çünkü Genel Kurula sunulacak olan raporlar yayınlanmış olacak. Onun için, o toplantımız 
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yapılacak olan Genel Kurulun bir girizgâhı gibidir. Bilvesile hatırlatıyorum. Önemlidir. Vakti 

olanlar lütfen vakitlerini ona göre ayarlamaya gayret etsinler.  

Sırada Reha Bilge var efendim. Buyurun efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Dördüncü madde bitti efendim. Peki efendim. Şahsi kanaatinize çok saygılıyım, ama burayı 

ben yönetiyorum. Tamam. Bırakın efendim. Sayın Reha Bilge, buyurun efendim. 

Reha Bilge 

Sayın Divan, Sayın Divan Başkanı, Sayın Kulüp Başkanı, Değerli Hazirun ve Üyeler,  

Sayın Kulüp Başkanı, UEFA ile ilgili belli ki bir yol haritası çizmiş. Bu yol haritasını bize açıkladı. 

Değerli Mehmet Helvacı bu konudaki dikkat çekici hususları bize açıkladı. Sayın Başkanım, 

konuşmanızda UEFA’ya karşı, üyelerin de desteğini istediğinizi belirttiniz. Bu desteğin ne 

olması gerektiğini de bir açıklarsanız -imza toplamak mıdır, başka destekler midir- herhâlde 

bizler de elimizden geleni büyük bir mutlulukla yapmaya çalışırız.  

İkinci değinmek istediğim husus, bu fikir. Bunu lütfen kimse küçümsemesin. Bu, Newton’un 

başına düşen elmadır. Basit fikirler, büyük fikirlerin ve büyük ufukların yol açıcısıdır. Bugün 

bu plastikle başlayan sürecin gerçekten Galatasaray’da yeni bir birlikteliğin yolunu açacağına 

inanmamız gerekiyor. Dolayısıyla, bu fikri bulan, geliştiren bütün Galatasaraylılara 

canıgönülden teşekkür ediyorum.  

Galatasaray, Sayın Başkanın da altını çizdiği gibi, 500 yıllık bir kurum ve bir uzun yol kervanı. 

Bazı rakip kulüplerin yöneticilerinin Galatasaray’a şunu söylemeleri, bunu söylemeleri 

üzücüdür, ama sonuçta gelinmesi gereken seviye onların seviyesi değil, bizim seviyemizdir. 

Bu söylemek istediğim bir husus.  

Üçüncü husus, yolum her gün Mecidiyeköy’e düşüyor. Arabamla işime giderken, orada 

aylardır o binanın yükselişini büyük bir sevinç ve mutlulukla izledim. Sayın Başkan, bu fikir 

sizin fikrinizdi. Bu fikri ilk defa bizlere duyurduğunuz zaman belki çoğumuza pek inandırıcı 

gelmedi, bir hayal ürünü gibi geldi. Ama bu hayali başardınız, başarmak üzeresiniz. 

Dolayısıyla, sizi candan kutluyorum.  

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Reha Bilge’ye biz de teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Göknar, buyurun efendim.  

İbrahim Göknar 

Değerli Hazirun, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Kulüp Başkanımız, Sayın Divan Başkanımız,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Bendeniz kısaca İbrahim Göknar. 1958 yılında, 

Metin Oktay’ın elinde Mithatpaşa Stadyumu’na Galatasaray maskotu olarak çıktım. 60’lı 

yıllarda, 70’li yıllarda, Kuruçeşme’de ve Kalamış’ta yüzdüm. Aynı zamanlarda, Hasnun Galip’in 

basket salonunda, yıldız takımında basket oynadım. Yani sizler gibi, iliklerime kadar 

Galatasaraylı bir kardeşinizim. Kardeşinizim diyorum, henüz 60 yaşıma basmadım. Ancak 

konuşmama başlamadan önce hemen bu çok değerli hazirunu görünce bir tespitim oldu. Şu 

anda belki burada 200-300 kişiyiz. Ve yaklaşık 250 kişimiz belki de 70 yaşın üstünde. Hemen 
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hemen bu ilk kürsü konuşmamda, genç arkadaşlarımın mutlaka Divan kurullarına katılımlarını 

rica ediyorum.  

Efendim, sizlere çok basit ve kısa olarak, durumu bir de ben kendi açımdan izah etmek 

istiyorum. UEFA elbette son derece önemli bir konu, ancak UEFA bunu Galatasaray’ımıza 

yaptırım için yapmıyor. Bütün kulüplere uyguladığı yeni bir sistem. Bize öneriler yapılmış, 

vaktinde yapılmış, biz bu önerilere maalesef yeteri kadar cevap verememişiz. Geldiğimiz 

noktada, Değerli Başkanımızın bize izah ettiği gibi, bir savunma, mecburi savunma 

mekanizması şeklinde bu uğraşlara devam ediyoruz. UEFA’yı bir yere koyarsak, kabaca 

söylüyorum rakamları, Galatasaray’ımızın çok daha büyük bir derdi var. Hepimizin bildiği gibi, 

1 milyar liraya yakın -yeni para ile ifade ediyorum- borcumuz var. Maalesef bu daha da 

üzücüdür, varlıklarımızın bugünkü değeri o borcumuzu karşılayamıyor. Bunun anlamı, 

borsada teknik iflastır.  

Şimdi bu ifadeyi kullandıktan sonra, hiçbir şekilde -haşa, haddim değildir- geçmiş yönetimleri, 

geçmiş yöneticilerimizi tenkit etmek istemiyorum. Zaten tarzım olarak da, muhalefet 

yaparken, ancak yerine bir şey önerebilirsem o şekilde muhalefet yapmak istediğimi 

bilgilerinize arz ederim. Her bir Galatasaray ferdi mutlaka elinden gelen en düzgün, en etik 

kurallar çerçevesinde, bu camia için bir şeyler yapmıştır. Ancak maalesef yönetim tarzlarına 

şiddetle itirazım var. Bizler Galatasaray’ımızı Batı’ya açılan pencere, Avrupa fatihi diye 

tanıyoruz. Bizi o şekilde tanıyorlar ve hepimiz bununla iftihar ediyoruz. Ama gelin o zaman, 

geçmiş yönetimlerle ilgili sadece şu kısa kritiğimi yapmama müsaade edin. Madem Batı’ya 

açılan pencereyiz, Avrupa’da, iş dünyasında çok hoş, çok önemli bir fıkra vardır, işlerin nasıl 

gittiğine dair. Bugün dahi anlatılır bu. Şöyle derler. Eğer iş yerlerinizde, bir İngilizden polis, bir 

Almandan mühendis ve bir Fransızdan aşçınız varsa işler harika gider. Ama eğer işyerinizde 

bir İngilizden aşçı, bir Almandan polis ve bir Fransızdan mühendis var ise heyhat. Dolayısıyla, 

daha önce konuşan değerli bir konuşmacı -şu anda ismini hatırlayamıyorum- insan 

değerinden bahsetti. İnsan değeri derken, sakın yanlış anlaşılmasın. Entelektüel sermaye 

dediğimiz bir şey var. , bir şirket şu şekilde yönetiliyor. Biz de bir A.Ş.’yiz sonuçta. Bir şirket 

varlıklarıyla, finansmanıyla ve ve entelektüel sermayesi ile yönetilir. Varlıklar, depolar, 

fabrikalar, üretim tesisleri her şey. Bizim için, futbolcularımız, tesislerimiz her şey. Finansman 

durumu, zaten bilançolarımızda açık her şey. Ama entelektüel sermaye dediğimiz zaman, o 

işte bizim insanımızın, hele hele Galatasaray kültürünün, o derin kültürün, o insana verdiği 

yetkinliktir, zerafettir, etikliktir, bütün bunlardır. Dolayısıyla, benim yine bu kürsüden 

yönetimimize çağrım, Sayın Başkanım, sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, lütfen insan 

kaynaklarımızın -yanlış bilmiyorsam, 500’ü aşkın personelimiz var- her anlamda, bu anlamda 

üstüne gitmeli, çok ciddi bir şekilde, liyakatla bu görevleri tevdi etmeliyiz.  

Bunun dışında, -daha önce zannederim yine konuşuldu- geçmiş 10 yılda, ameliyat gereken 

hastaya sürekli aspirin tedavileriyle bugüne geldik maalesef. Ancak endişe edilecek de bir şey 

yoktur, sevgili dostlar. Bunu niçin söylüyorum? Galatasaray batmayacaktır. Zaten UEFA 

kuralı, eğer yanlış bilmiyorsam, sadece futbol kulübünün geliri ve giderine bakar. Sayın 

Başkanımız da zannederim onu söylüyor. Yani bizim 10 milyon euro’luk bir borç limitimiz var. 

Her kulüp için böyle, sadece Galatasaray için böyle değil. Yılda 10 milyon euro zarar 
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edebilirsiniz diyor. Fakat buradaki kritik konu şudur. Diyelim ki, Riva’nın % 1’ini sattık, büyük 

para kazandık, o parayı enjekte edemiyoruz. Yani bu şekilde izah edeyim. Yani varlık satsak 

bile UEFA bunu kabul etmiyor. Sadece futbol gelirleri diyor. Dolayısıyla, belki hoşumuza 

gidecek, belki gitmeyecek, ama ben bir Galatasaraylı olarak şunu açıkça söylemek 

zorundayım burada. Naçizane bir üyeniz olarak, Sayın Başkanıma % 100 inanıyorum, ama 

somut olarak da görmek istiyorum. Bu, 7 milyona nasıl inecek Mayıs 2016’da? Temennileriniz 

mutlaka çok doğrudur. Fakat bakın, diğer taraftan, şampiyonluğa oynamamız da mecburi. Bir 

futbolcumuz satıldı. Herhangi bir kritiğe girmek istemiyorum, değerinin altında da olsa satıldı. 

Burak satıldı. Belki acı gerçek budur. Bir futbolcumuzu daha satmamız gerekebilir, Sayın 

Başkanım. Eğer şu anda değeri yerinde ise, benim oyum satmaktan yanadır. O satılacak 

kardeşimize bir saygısızlık, bir şey değildir bu. İşin gerçeği buradadır. Eğer bir futbolcumuz, 

hatta iki futbolcumuz... Biz olanları basından okuyoruz, bu apayrı bir konu. Ne olur, şu 

sarayımızın kapılarını Allah aşkına kapatalım. Basın ne yazarsa yazsın, ama bizden bir şey 

çıkmasın, lütfen. Bizlerden de tabii. Değerli hazirundan ve 9 bin Galatasaray üyesinden de 

herhangi bir söz çıkmasın. Dolayısıyla, biz futbolcumuzu, bir futbolcumuzu, hatta 2 

futbolcumuzu bu dönemde, bu Avrupa şampiyonası gelmeden satmalıyız. Ondan sonra, 

önümüzdeki yıl, bir yıl men cezasını açıkça söylüyorum. Değerli hukukçumuz Mehmet Bey de 

ifade ettiler. Siz de aslında söylüyorsunuz Başkanım. Bu mektup gelmiş. Biz bir yıl cezayı aldık. 

Bunu bu şekilde geçiştiririz, bakiye takımımızla yine kendi içimizde oynarız.  

Bakın, bir şeyi unuttum. Ben Dolmabahçe Stadyumu’nun kapalı tribününün deniz tarafındaki 

tribündenim. Orada 400 kişiydik. Bugün Galatasaray camiasında 25 milyon -doğru ise- 

taraftar var, gönüllü var. Bize hiç kimse, hiçbir şey söylemez. Yeter ki, biz dediğimizin 

arkasında duralım, farklı demeçler vermeyelim ve bir an evvel huzura ulaşalım.  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyoruz. Sırada Turcan Bolayır. Buyurun efendim. 

Estağfurullah efendim, buyurunuz. 

Turcan Bolayır 

Efendim, hepinizi en içten duygularla selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, 

vekilleri ve yönetim kurulları, aynı ifadeleri sizlerle de paylaşıyorum.  

Şimdi, ben biraz ayrı bir konuşma tekniği yapıyorum gibi geliyor bana. Hani damardan girme 

diye bir şey var ya. Ben o şekilde girmeyeyim de, realiter şeylerle girelim işe. Şimdi transfer... 

Transferi nasıl yaparsınız? Yerine adam koyarsanız yaparsanız. Yerine adam bulmazsanız 

1.000 kişi gelmez o stada. Konuşmacıların hepsine saygılıyım, özel fikirlerim. Birisi sakatlandı 

mı, yedek futbolcunuz olacak. Zaten hepsi sakat geliyor bunların. Podolski, Alman Milli 

Takımı’nda oynuyor, bize 1 milyona satıyorlar. Niye satıyorlar acaba? Var bir şey, bunda bir 

bit yeniği var. Adam yok, 3 maç oynadı, bitti. Piyasada yok adam. Onun için, geçenlerde de 

aynı şeyi söyledim. Aman dedim, ne olur bunların atroskopik muayenelerini iyi yaptırın. 

Benim menisküsüm vardı 5 sene evvel, sakattım, size geldim. Allah razı olsun, aldım 5 milyon 

doları. 5 milyon dolar diyorum, 4 sene kalırsa, çarpın 5 ile 4 ‘ü. Türk parası olarak ne eder?  
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Burak belki çok iyi futbolcu. “Moitié moitié” derler, yani yarı yarıya. Ofsaytta kalan futbolcu, 

benim için futbolcu değildir. Önce sezeceksin topun nereden geldiğini. 10 tane top geliyor, 5 

tanesi ofsayt. İki adım daha atmadı, atamıyor, bir. Ama olmaz, penaltı ya. Penaltı % 100 

goldür bir defa, sen atamadın mı, futbolcu değilsin kardeşim. Şimdi geliyorum matematiksel 

şeye. Biz bunu 5 milyon dolara aldık galiba Trabzon’dan gelirken. Yanılıyorsam lütfen affedin 

Başkanım, 5 milyon euro. Sayın Abdurrahim Albayrak Bey daha iyi bilir bunları. Burak’ı 

satarsak, 2 milyon dolar cebine atacağız Trabzon’un. Ya böyle bir anlaşma olur mu? Satarsın, 

biter iş. Ben sana 2 milyon daha vereceğim. Pazarda yumurta mı satıyorum ben ya? 8 milyon 

dolar 6 milyon dolara indi, 2 milyonu gidince. Evet deyin lütfen, doğrudur bunlar. Pekala, bize 

ne kalıyor? 1 milyon. Bunun kaç senelik mukavelesi var? 3 senelik mi? Bize 5 milyon daha mı 

kalıyor? Bilmiyorum ne kadar kaldığını. Fazla ileri gitmem, bu konuyu kapatıyorum.  

İkinci konu önemli, Galatasaray’da dayanışma faktörü son yıllarda iyice bozuldu. Niye 

bozuldu, bilemiyorum. Bunu hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Tekrar etmeye lüzum yok, ama 

büyüklere saygı azaldı. Küçük Divan üyelerinin de çok dikkatli hareket etmesi lazım. Biraz 

daha Galatasaray camiasına uyucu hareketlerde... Burası için söylemiyorum, genel olarak 

söylüyorum. Bazı yerler için söylüyorum.  

Şimdi borçlar, borç olabilir ya. Herkes borçla da yaşayabilir. Ama borcu karşılayacak 

potansiyeliniz varsa borç alınır. Bu yönetim suçsuz bence, bigünah. Bütün borçlar yönetimin 

üzerine kaldı, aşağı yukarı. Finansman kaynaklarını çoğaltmak için uğraşıyorlar, didiniyorlar. 

Ama maliyetler fazlalaşıyor. Şimdi yine Riva’ya bir kol atacağım. Ya mal satılmaz diye bir şey 

yoktur, satılır sırasında. Şöyle satılır. Elaleme mahçup olmamak için, güç duruma düşmemek 

için, bizim analarımız, babalarımız, yani büyüklerimiz evde çeyrek altın, bilmem ne altın 

saklardı ya. Sıkıldığı zaman bunları satardı, paraya çevirirdi. Hatta şimdi düğünlerde de... 

Düğünler oluyor. Millet düğünü niye yapıyor? Otel parası 100 binden aşağı değildir, onun 

düğün salonunun parası. 200 bin liralık mücevher geldi mi, kurtardı. Neye geliyorum? 

Riva’ya. Ya Riva’nın maliyeti gittikçe artar. Tamam, pardon, yavaş konuşayım. Efendim, 

öğretmenlikten dolayı, sesim hep biraz öyle gelir benim. Çünkü sınıf duymaz beni, onun için 

alışmışım. Şimdi yavaş konuşuyorum. İki sene evvel mi, 3 sene evvel mi ne konuşmuştum. 

Demiştim ki, tasarruf çok iyi bir şeydir. Aman, ayağını yorganına göre uzat. Başkanım da aynı 

şeyi söyledi. Benim anam da aynı şeyleri söylerdi. Ama icralar kapıya geldiği zaman, 

bankadaki faiz miktarları yukarılara fırlayınca euro bazında, dolar bazında, titremeye 

başlarsın. Şimdi Riva’yı saklıyoruz, tamam, güzel, çok güzel. Ama o Riva’nın toprağına dubleks 

yahut tripleks villalar yapılıp da o toprakla birlikte gayrimenkul olarak onları satışa çıkarsaydık 

-ki bu, bazı yöneticilerin planında vardı- kötü mü olurdu? Finansbank veyahut da Denizbank’a 

olan borçların bir kısmı giderdi. Çok şeyler var ama bana anlatacak şeyler kalmıyor, en sonda 

ben çıktığım için, aşağı yukarı. Buradan kimse alınmasın, Başkanıma saygım çok sonsuz.  

Transfer politikasında yine saygı duyuyorum herkese ama artık satacak futbolcumuz yok 

bizim. 3 kuruş para alacağım diye kendimi rezil edemem yani. Sen Burak’ın yerine adam 

bulamıyorsun. Umut diye bir futbolcu var, yerden yere vurup bitiriyoruz çocukcağızı. O adam 

oynayamaz ki futbol zaten. Sen o adamı takdir etmezsen nasıl oynayacak o? Oynamaz, kaçar. 

Kendi kaçar zaten. Eğer onun yerinde oynayacak futbolcun varsa satarsın futbolcuyu. 
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Yedeğin yok senin, yedek futbolcun yok. Birinci sınıf yedeklerimizi sattık, ileriyi göremedik. 

Yekta’yı sattık. Ceyhun diye bir futbolcu vardı, Mancini’nin göz bebeği, orta saha futbolcusu, 

Trabzon formasyonlu. Tıkır tıkır Almanya’da futbol oynuyor. Niye gitti bu çocuk? Çok şeyler 

var ama yüksek dakikalarınızı almak istemiyorum.  

Dayanışma nasıl olur? Dayanışma sadece maddi yönden olmaz. Manevi değerler daha iyidir. 

Birbirimizi sevelim, sayalım, sahip çıkalım. Başkanımın yapmış olduğu o bilezik hikâyesi, 

bence son derece de faydalıdır. Ne kadar para kasaya girerse o kadar iyidir.  

Hepinizi saygılar sunarak, hürmetlerimle selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Turcan Bolayır’a teşekkür ediyoruz. Sayın Doğan Konuk.  

Değerli Dostlar,  

Son 3 konuşmacı arkadaşımız var. Saat 5’te de basketbol maçımız var. Bilvesile hatırlatırım. 

Doğan Konuk 

Sayın Başkanlar, Değerli Galatasaraylılar,  

Evet, enerjimiz bitti. Hem bu nedenle, hem de zaten öyle olması gerektiğini düşündüğüm 

için, çok kısa ve öz konuşacağım. Hiç geçmişle ilgili anı filan anlatmayacağım. Yönetimi 

destekliyoruz, elbette ki sonuna kadar arkalarındayız. Ama aklımıza gelen soruları da 

sormakla mükellefiz. Sayın yönetime iki sorum olacak, bir de önerim olacak. Sorularım şunlar. 

Sayın Başkan, şimdi malum, UEFA kriterlerine uymak için santrforumuzu sattık. Doğrudur, 

pahalıdır, ucuzdur, bu polemiklere girmeye hiç gerek yok. Ne takdir ettinizse... Fakat kafama 

takılan bir soru şu. Bir oran var ortada. Futbolcunun bonservis bedeli 8 milyon euro,  

futbolcunun alacağı yıllık bedel yine 8 milyon euro. Bire bir oran, eşit. Böyle bir oran dünyada 

var mı? Ben bunu merak ediyorum. Yani şöyle bir beyin jimnastiği yapıyorum. Gareth Bale’e 

Real Madrid’in 100 milyon euro yıllık ücret vermesi gibi bir şey veya Teixeira 50 milyon euro 

bonservisle gitti Çin’e, 50 milyon euro da futbolcuya. Bu oran içinize siniyor mu? Benim 

sinmiyor şahsen. Bunun açıklaması var mı?  

Önerim şudur. Burak’la ilgili imzaların atılıp atılmadığını bilmiyorum, ama eğer atılmadıysa, 

Burak kardeşimizi karşınıza alıp bir konuşsanız... Konuştunuz mu, bilmiyorum. Ya arkadaş, sen 

daha çok para kazanmak istersin, haklısın. Çin’e gitmek istiyorsun, burada kazandığının iki 

katını kazan. 6 milyon euro al. Aradaki 2’şer milyon euro’yu -elbette ki o da Galatasaray’a 

borçlu- Galatasaray Kulübü’ne bırak, 3 yılda 18 milyon euro’yu bırak. Hayır mı diyecekti, 

bilmiyorum. O vakit, Galatasaray’ın alacağı bonservis ücreti 14 milyon euro’ya çıkardı, 6 

milyon euro da futbolcunun yıllık ücreti, bu oran belki kabul edilebilir bir yere gelebilirdi diye 

düşünüyorum. Belki hâlâ bu mümkündür, çünkü sonuçta Burak da Galatasaray’a borçludur. 

Burak’ı aldığımız zamanı biliyorum. 1 milyon futbolcunun yıllık kazancı idiyse, 5 milyon gibi 

bir bonservis bedeline aldık. Dolar, euro, Türk lirası, önemli değil, ben orandan 

bahsediyorum. Bu bire beş oran nasıl oldu da bugün bire düştü? 3 yılda 3 şampiyonluk gördü 

bu çocuk, Milli Takım’ın değişmez santrforu, dünyada ilk 20’deki Milli Takım’ın değişmez 

santrforu. Öbür tarafta, Sow’lar, Demba Ba’lar -yani bu şeye girmeye gerek yok ama- nasıl 

oluyor da 3 misli veya 2 misli bonservis bedeli ile satılabiliyor da, bu çocuğun bonservis 



32 
 

bedeli böyle oluyor? Bu oranla ilgili benim kafamda soru işaretleri var. Yani Fatih 

kardeşimizin bir lafı vardı, birileri zenginleşirken Galatasaray fakirleşiyor. Hep aynı şey gibi 

görüyorum. Yani Burak zenginleşiyor, güzel. Bilemem başkalarını, ama Galatasaray 

fakirleşiyor. Yani bu futbolcu bir golcü. Adam savunma oyuncusunu satıyor 5 milyon, 7 

milyon euro bonservislerle, Milli Takım’ın golcüsünü satamıyoruz. Yani burada benim 

kafamda soru işaretleri var. Açıklığa kavuşturursanız sevinirim. Bu oran benim açımdan kabul 

edilebilir bir oran değil. Düzeltilebilir mi, bilmiyorum. 

İkincisi, zamanlama. Maalesef yani, çok uzun geçmişe gitmeye gerek yok. Melo olayı, 

Grosskreutz, Hamza Hamzaoğlu olayı, şimdi Burak olayı... Transfer kapanmış, arkadan 

futbolcumuzu satıyoruz. Yani niye biz zamanlama özürlüyüz? Bunu bir irdeliyor muyuz? 

Şapkamızı önümüze koyup düşünüyor muyuz? Hep başkaları mı idare edecek? Kendi 

futbolcularımızı bile başkaları mı yönetecek? Bizim hiç mi söz hakkımız olmayacak? Nasıl bu 

kadar zamanlama özürlü davranıyoruz? Bu konularda bir açıklık olursa sevinirim. Saygılar 

sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Doğan Bey, teşekkürler. Sayın Taner Aşkın, buyurun efendim. 

Taner Aşkın  

Sayın Başkan, Divan Kurulunun Saygıdeğer Üyeleri,  

Tekrar huzurlarınızdayım. Ben bir iki şeye özellikle değinmek istiyorum. Bir kere, Sayın 

Başkana vermiş olduğu izahattan dolayı çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın açıklıkla 

yönetildiğinin bir işareti bu. Yaptıkları her şeyin arkasındayız, kendilerini destekliyoruz. Ama 

şunu da söyleyeyim. Sayın Başkan, lütfen bazı tenkitlere açık olun, bazı tenkitlerden 

kaçınmayın. Bazı şeyleri duyun, bazı şeyleri duyarken, yapmaya da gayret gösterin.  

Benim şimdi söylemek istediğim olay şu. Evet, siz iktidara geldiniz ve kucağınızda bir top 

buldunuz. Bulmuş olduğunuz top sizin tahmin ettiğiniz bir top muydu, onu bilemiyorum. Ama 

bazı şeyleri bildiğinizi biliyorum ve buna talip oldunuz. Şimdi şu anda, esasına bakarsanız, çok 

serzenişte bulunma hakkınız yok. Ama ben o toleransı gösteriyorum. Şöyle söyleyeyim. 

Çünkü sizin tahmin etmediğiniz borçlar, ki bir tanesi son derece önemlidir. Bugün bizim irat 

beklediğimiz, Galatasaray’a menfaat sağlayacağını düşündüğümüz otelin alınmış olan 

kredisinin 11 milyon euro’sunun transfere harcandığını ve bunu sizin ikinci bir kredi alarak 

kapatmak zorunda olduğunuzu ben biliyorum. Ama Genel Kurulda bunu bilen başka 

Galatasaraylılar yok.  

Şimdi buradan geriye dönmemenin imkânı yok. İlla ki geriye döneceğiz. İlla ki geriye dönmek 

zorundayız. Galatasaray eğer bugün iç huzurunu kaybetmişse, eğer bugün Galatasaray’da 

birtakım gruplaşmalar, birtakım rahatsızlıklar varsa, bu işin temeline inmek zorundayız. Bu 

işin temeli, geriden gelen, geriden gelen bu pisliği temizlemek. Bunun müsebbibi ben olsam 

dahi hesap vermek zorundayım. Bunun günahını, vebalini ne size, ne sizden sonrakilere 

yıkmak durumunda olamam. Dolayısıyla, benim sizden istirhamım, bugün takdim etmiş 

olduğum dilekçeyi süratle yürürlüğe koyun. Bakın, ben o dilekçeyi suretimahsusada şunun 

için verdim. Daha önce benim adım, Galatasaray’ı mahkemeye veren insan olarak çıktı. 
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Hâlbuki öyle bir şey asla yok, ben Sayın Faruk Süren’i mahkemeye verdim. O günün hukuki 

kuralları öyle işledi, adres dolayısıyla öyle işletildi. O bir mecburiyetti. Ama adım, 

Galatasaray’ı mahkemeye veren insan olarak çıktı. Bugün onun bir daha tekerrür etmemesi 

için, özellikle kayıtlara geçmesi ve bu şekilde yola devam etmesini düşünerek onu takdim 

ettim.  

Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir sıkıntımız var. Evet, doğru. Biz bu sıkıntıyı aşar 

mıyız? Aşarız. Ama bakın, altını çizerek söylüyorum, bu böyle olmaz. Böyle olmaz. Keyfî bir 

idare tarzıyla, keyfi bir yönetim tarzıyla  -zatınıza söylemiyorum, lütfen yanlış anlamayın- 

buralara kadar gelmişiz. Artık bundan sonra, bunun altını bir çizmeliyiz, noktalamalıyız. Ben 

şunu söyleyeyim. Sayın Mehmet Helvacı bir laf etti burada, dedi ki, ilimden kaçtı Galatasaray, 

ilimden uzaklaştı. Hiçbir zaman, ilimle alakalı birtakım şeyleri gözetemedi, göz ardı etti, 

dolayısıyla, bütün başımıza gelenler bundan geldi, dedi. Evet, bu doğrudur. Yani çok meşhur 

filozoflardan birisinin de böyle bir lafı var. Zaten ilim ve bilim kuşların kanatlarındadır. 

Uçabilenler yükselir, özgürlüğe giderler. Uçamayanlar tavuk olur, önüne konanı yerler, 

arkalarından alınanı görmezler, dedi. Şimdi aynı noktaya geldik. Bakın, aynı noktadayız. Çok 

ciddi bir söz, söylenen söz. Ve biz Galatasaraylılar, çilekler önümüze kondu, ama arkadan 

neler gitti, hiç farkında olmadık maalesef. Hiç farkında olmadık.  

Şimdi, ne olursa olsun, biz Galatasaray’ız. Bunun altından kalkar mıyız? Kalkarız. Ama o 

şekilde, ama bu şekilde. Ben bileklik projesini her halükârda destekliyorum. Bu bir 

başlangıçtır, bir starttır. Buna gelene kadar daha birçok şeyler yapılabilir. Yalnız Sayın 

Başkanım, özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Bugün takdim etmiş olduğunuz 

düşünceleriniz içerisindeki projeler hep vadeli projeler. Bugün Galatasaray’ın nakde ihtiyacı 

var. Şiddetle nakit girmesi lazım içeriye. Aksi hâlde, dönmesi mümkün değil Galatasaray’ın. 

Bakın, siz aset satmazsanız, sermaye artırımına gitmezseniz, kulübün herhangi bir şey 

yapacak hâli yok. Ama nasıl gideceksiniz? Elinizdeki hisse senetlerinin toplamı şu anda % 37, 

diğerleri rehinde. % 51’in altına düşmüşüz şu anda.  

Şimdi bakın, bu gerçeklerin hepsini burada konuşalım. Burası Divan, bunları açık açık 

tartışalım. Bunları bizler bilmezsek kimler bilecek? Size yardımcı olmamızı istiyorsanız, ancak 

bu şekilde yardımcı olabiliriz. Birtakım bilgileri bize aktarın. Netice itibarıyla, biz buranın 

insanlarıyız. Buradan herhangi bir şeyi ne çıkarırız, ne de buranın aleyhine herhangi bir şey 

yaparız. Bizimle paylaşmanızı, mümkün mertebe, çok da açık olarak konuşalım. Daha rahat 

konuşalım birbirimizle, anladığımız dille konuşalım. Bu konuda size çok daha fazla yardımcı 

olacağımızdan şüpheniz olmasın. Ama diyorum, yani yine de altını çizerek söylüyorum, bu 

projeler uzun vadeye kayan projeler. Bugün siz Galatasaray A.Ş.’ye herhangi bir şekilde bir 

katkıda bulunamıyorsunuz. Ben zamanında, Sayın Ünal Aysal Bey’e şunu söyledim. “Bakın, 

Mağazacılık’ı kulübe satıyorsunuz. Bunu yaparken, kulübün bunu almak için bir Genel Kurul 

kararı yok. Bunu nasıl yapıyorsunuz?” dedim. Ben yaptım, oldu, dedi. Bugün siz ne 

yapıyorsunuz? Aksini yapıyorsunuz. Mağazacılık’ı tekrar A.Ş.’ye götürüyorsunuz, çünkü 

bunun başka şansı yok. Şimdi, bunlarla bu iş olmuyor. Yani buradan alıp buraya koydum, işte 

böyle oldu, böyle geçti ile bu işler olmuyor. Bu işin özü, çünkü Sportif’te yapacağınız herhangi 

bir şey, Sportif’in kendi bünyesinde kazancı olmalı ki zararını kapatsın. Onu gösteremediğimiz 
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sürece, başka bir alternatif var, o da sermaye artışına gitmek. Tabii bilemiyorum, bu ne kadar 

doğru bir şey, ne kadar değil, ama netice itibarıyla, sonuç oraya geliyor.  

Biz 4 senedir zarar ediyoruz. Bu programlanmış bir şey, Galatasaray’ı 4 senedir zarar eder 

hâle getirmek. Ben başından beri söylüyorum bu kürsüde. Divan tutanaklarında belki 10 kere, 

20 kere konuştuğum notlar var. Hepsinde aynı şeyi söylüyorum. Bu yapılan hareket, gayet 

programlı, gayet bilinçli yapılmış bir harekettir ve Galatasaray’ın bugünlere gelmesinin sebebi 

olan da budur. Evet, benim bu konuda söylemek istediğim bu.  

Bir şeye daha değinmek istiyorum, o da şu. Sayın Dr. Teoman arkadaşımız çıktı, bir şey 

söyledi. Doğrudur, evet. Tüzük Komisyonu’nda ben de görev almaktayım. Şu anda 792 kişi 

var. Azami 400 kişi üye alınabilir, kullanılmamış. 260 kişi almışlar, 240 kişi almışlar. Bugün 798 

kişi veya 792 kişi olacak, hâlihazırda kapıda bekliyor bu insanlar. Bunların içerisinde kimler 

yok ki! Aklınıza gelebilecek dünya kuruluşlarının CEO’ları var, karı koca profesörler var, karı 

koca hukukçular var, fabrikatörler var. Kimler yok ki! Ama biz bu insanları kapıdan 

çeviriyoruz. Galatasaray’da küskünlük böyle başlıyor. Bırakın 10 bin lirayı, 20 bin lira, 25 bin 

lira deyin, bu insanlar uçarak gelecekler. Ama biz bir yerde tıkanmışız, çok konservatif 

gidiyoruz. Bakın, Galatasaraylı olan hiçbir kimsenin, mektebin ayrıcalığına söyleyeceği hiçbir 

şey yok. Bu kulüp burada kurulmuş, merkezi burasıdır. Daima da buraya saygılı olmak 

zorundayız. Ama bir taraftan 25 milyon taraftarım var diyeceksiniz, bir taraftan 200 kişinin 

kafası ile burayı yöneteceksiniz. Bu asla mümkün değil. Bunu kabul etmek de mümkün değil, 

kimse kusura bakmasın. Dünyada çok şey değişti, biz açılmazsak bizi açarlar. Kusura 

bakmayın, bu çok doğru bir şey değil.  

Bakın, ben son bir şey daha söylemek istiyorum. Tüzük Komisyonu olarak, murakıpların da 

dışarıdan seçilmesini getirdik. Ama hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Tüzük 

Komisyonu’nun bir üyesiyim. Bakın, Tüzük Komisyonu’nun bir başkanı da yok, altını 

çiziyorum. Tüzüğü yapan da Mehmet Helvacı Bey kardeşimiz değil. Tüzüğü yapan, Tüzük 

Komisyonu üyeleri. Tekrar ediyorum ve şunu söylüyorum. Biz görevimizi bitirdik, artık bu işi 

Divana teslim etmek zorundayız. Çünkü iş nereye geldi? Şunu söyleyeyim, yeni çıkacak Spor 

Kanunu’nu bekleyelime geldi. Hayır, Galatasaray bugün eğer referandum yapacaksa, birtakım 

bir şeyler yapacaksa, o kanun beklenmez. O kanun çıktığı zaman, o kanuna göre gerekli 

düzeltmeler yapılır. Bizim bu tüzüğü en kısa zamanda Genel Kurulun huzuruna getirmemiz 

lazım. Zaman kaybetmek Galatasaray’a çok şeylere mal oldu, bundan sonra inşallah olmaz 

temennisi ile hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ederiz Sayın Taner Aşkın. Eğer tüzük taslağı sona erdiyse, hazırlayın, toparlayın, 

getirin, Divana teslim edin. Bunun için orada bir problem yok. Evet, son konuşmacı Sayın 

Sami Çölgeçen.  

 

Sami Çölgeçen 

Hazirunu, başkanlarımı saygıyla selamlıyorum. Maalesef antipatik iki söylemle başlayacağım. 

Birincisi, benim kişisel kanaatim, UEFA’nın bize vermiş olması muhtemel olan ceza son 
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zamanlarda başımıza gelmiş en iyi olaydır. Eğer bu olay olmasaydı, geçmişte yapılan 

saçmalıklar, saçma sapan işler aynen devam etme sürecinde olur ve sonunda Galatasaray 

tarihten silinirdi. Ben bu yönetimin, bu Başkanın bu saçmalıkları katiyen yapmayacağına 

gönülden inanıyorum. Bu bizim başımıza gelmiş bir nimettir, Allah UEFA’dan razı olsun. Bu 

bir. 

İkincisi, şu bilezik. Bunu da canıgönülden destekliyorum. Desteklememek mümkün değil. 

Amma velakin, 300 kişi vardı Divan toplantısında, yaklaşık 180 tane bilezik satıldı. Bazı 

arkadaşlar 5’er 10’ar tane aldılar. Ee kardeşler, ağabeyler, bileziği almayız, yarı fiyata 

kombineleri alıp maça da gitmeyiz, peki nasıl olacak bu işler? Bunun da utanç verici bir şey 

olarak not edilmesini istiyorum.  

İki tane de küçük önerim var. Lütfedip dinlerseniz, birincisi, Sayın Yılmaz Özüak’la 

konuşuyorum, Galatasaray’ın Avrupa yakasında bir yüzme okulu yok. Bunun da büyük bir 

ihtiyaç olduğu söyleniyor. Benim aklıma geldi, muhtemelen Başkanımızın da aklına gelmiştir. 

Rahatlıkla kullanma ihtimalimiz olabilen, Avrupa yakasında iki tane yüzme havuzu var. Bir 

tanesi, Sayın Başkanımın da üyesi olduğu Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’ndedir. Üstü kapanmış 

bir havuzdur, gayet de güzeldir. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü bunu bir yüzme okulu hâline 

getirme çabasında. Bir adam da kiraladı, fakat işletemiyor, çünkü ismi müsait değil. Kimse 

tenis kulübüne çocuğunu yüzücü olsun diye yollamaz, tenisçi olsun diye yollar. Hâlbuki orası, 

muayyen şartlarla kulüple anlaşılarak, Galatasaray’ın yüzme okulu hâline gelebilir. Zaten fazla 

kullanılmıyor. Mükemmel de bir tesis. Bir derinlik problemi var mı diye Yılmaz Özüak’la 

konuştum, derinliğinin fevkalade yeterli olduğunu söyledi. Bu bir imkândır.  

İkinci bir imkân, benzer bir havuz, İstanbul Tenis Kulübü’nde de var. Bu, Tenis 

Federasyonunun mülkiyetindedir. Orayı da onların başka türlü kullanmaları pek mümkün 

değildir. Onlarla da bir anlaşma yapılıp, muayyen bir kiraya -ki, bayılırlar, çünkü çok masraflı 

orası- iki tane birden yüzme okulu açmış olabiliriz. Bu bir temenni.  

Bir temenni daha, çok da yakın dostumdu ikisi de, rahmetli Suat Mamat ile Ali Beratlıgil. Her 

ikisinin de son maçta yapılan ihtiram duruşu, boru sesi eşliğinde, beni çok duygulandırdı, çok 

hoşuma gitti. Bir küçük ayrıntı, bu ihtiram duruşu yapılırken, renkli panolarımızda her ikisinin 

fotoğrafı da çıkmış olsaydı, gençler de bu büyük futbolcularımızın sıfatlarını bir defa 

görürlerdi, hoş olurdu. Allah herkese geçinden versin, ama bundan sonra böyle bir ihtiram 

duruşunda böyle bir uygulama hoş olur gibi geliyor.  

Gelelim en son olarak, taraftara. Zannedersem Divan üyelerimiz ve hatta televizyonda maç 

izleyenler de bizim yeni taraftarlarımızı tanımıyorlar. Yeni taraftarlarımızı yakından tanımak 

için, tavsiye ederim, maç günü bir metroya binsinler, o metro ile maça giden taraftarın 

arasına karışsınlar. Bu taraftar son derece radikal, keskin, laf dinlemez, aşırı uçuru bir taraftar 

ve bunlar artık öyle bir hâle geldi ki, topa yanlış bile vurulsa, takımdaki oyuncular yuhalanır 

hâle geldi. Bu çok tehlikeli bir gidiş. Eğer biz bu taraftarı bir şekilde manipüle edemezsek, 

takım sahaya çıkarken yuhalanacak, maç oynamaz hâle geleceğiz. Televizyondan maçı 

seyreden arkadaşlarımız bunun farkına varmıyor olabilirler, ama sizler maçtasınız, bu durumu 

görüyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir gidiş. Duyduğum kadarıyla, Yönetim Kurulundan Alper 

isimli kardeşimiz bu tribünlere yakın bir kişiymiş. Ona bir görev düşüyor. Bu tribün liderlerini 
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alıp bir yemek mi yiyecek, onlara bir konferans mı verecek, ne yapacaksa yapacak. Bir algı 

operasyonu yapmamız lazım. Belki profesyonel bir şirket tutup, bu algı operasyon nasıl idare 

edilir... Belki broşürler bastırmak lazım, bilemiyorum. Bu benim ihtisas alanım değil, ama 

taraftarla ilgili, bu çok zor ve keskin taraftarla ilgili tedbirler almamız lazım. Allah muhafaza, 

takımımız maça dahi çıkamıyor olabilir.  

Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için efendim. Sağ olun.  

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Sami Çölgeçen’e biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, cevap vermek 

istediğiniz bir konu var mı? Yok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efendim, Mart ayındaki toplantıda görüşmek üzere iyi günler dilerim.  

 

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

Mehmet Bilen (5281)     Eşref Hamamcıoğlu (7102) 

 Başkan Yardımcısı        Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

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

 Sekreter          Sekreter 

 



37 
 

 


