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09 Mart 2011 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonunda  

Saat: 13: 30’da yapılan Divan Kurulu Toplantı tutanağı 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Divan Kurulu’nun değerli üyeleri, kıymetli Galatasaraylılar, Mart 2011 Olağan Divan Toplantısına 

hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, 

toplantıya başlamadan önce Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan 

uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyemiz Ali 

Sami Yen ve arkadaşları, geçen 1 aylık süre içinde vefat etmiş olan 3611 sicil numaralı Divan 

Kurulu Üyemiz, Yalçın Ferit Avşaroğlu, 3942 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Kamil Altan, 

5754 sicil numaralı Divan Kurulu Üyemiz, Burhan Demir Camiş, 6136 sicil numaralı Divan Kurulu 

Üyemiz Güneş Tanan, 7035 sicil numaralı Kulüp üyemiz, Haldun Nafi Bazlar ve kız voleybol yıldız 

takım oyuncumuz, Ayşe Himmetoğlu ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların anılarına sizi 

saygı duruşuna davet ediyorum. 

……………………………. 

 Değerli Galatasaraylılar, şimdi bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Gögen Altınbaşak: 

Gündem:  

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

2- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3- Yıllık olağan genel kurul öncesi, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

tarafından, 2010 yılı divan kurulu çalışmaları hakkında genel bilgilendirme. 

4- Güncel olaylarla ilgili genel görüşme, 

5- Dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. Teşekkür 

ederim. Değerli Galatasaraylılar, lütfen cep telefonlarınızı ya kapatınız ya da sessiz konuma alınız. 

Toplantının konsantrasyonunu bozmayalım. Gündemimize geçmeden önce iki hususu hatırlatmak 

istiyorum.  

Birinci konu, Şubat 2011 olağan divan toplantısına 750 kişi katılmıştır. Katılanların 413 ü Divan 

Kurulu üyesidir. Bu sebeple bu toplantıda divan üyesi olmayan misafirlerin ayrı bir yerde oturması 

talep edilmiştir. Tüzüğümüzün 101/6 maddesi uyarınca, kulüp üyeleri toplantılara girebilir. Ancak 

söz alamaz ve oylamalara katılamazlar. Bu sebeple Divan üyesi olmayan üyeler, lütfen bu taraftaki 

bölüme geçsinler. Divan üyesi olanlar da lütfen bu tarafa geçsinler. Oylamalarda birbirine 

karıştırırsınız.  
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İkinci konu ise, toplantı salonu ile ilgilidir. Değerli Galatasaraylılar, halen İstanbul'da bir toplantı 

salonu sıkışıklığı var. Kulüp yönetimi en uygun şartlarla yeni divan kurulu katılımını sağlayacak 

salon tespiti gayretindedir. Bu sebeple bugün de farklı bir salonda toplanıyoruz. Lütfen divan 

davetiyelerini dikkatle okuyunuz efendim. Salon problemi sebebiyle, yıllık olağan mali genel 

kurulumuz da 27 Mart Pazar günü, Lütfü Kırdar Kongre salonu Anadolu Oditoryumunda 

yapılacaktır. Dikkatinizi çekmek için hatırlatıyorum. Bu konuya önem verelim, çünkü hep 

alışmışızdır, toplantılarımız Cumartesi’dir. Bu sefer Pazar günü olacak. Şimdi efendim gündemimize 

geçiyorum.  

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

Geçen aya ait toplantı tutanakları 40 sayfa olarak hazırlanmış, sizlere takdim edilmiştir. Sunulan 

toplantı tutanaklarını bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Edilmiştir. 

Teşekkür ederim. İkinci maddemiz, divan başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan: 

Galatasaray Spor Kulübü  

Divan Kurulu Başkanlığına,  

Kendilerini Galatasaray Birlik üyesi olarak tanıtan birtakım kişiler internet adresime devamlı olarak 

ilişikte bir suretini takdim ettiğim mektubu göndermektedirler. Bu şahısların mezkûr mektubu 

ulaşabildikleri diğer Galatasaray kulübü üyelerinin internet adreslerine de gönderdikleri 

anlaşılmaktadır. Mezkûr mektupta kulübümüzün alameti farikası, logosu, amblem olarak kullanıldığı 

için mektup kulüp ile ilgili legal bir kuruluşun duyurusu olarak algılanmaktadır. Galatasaray birlik 

kulübümüzün legal bir kuruluşu değilse, kulüp alametifarikasının, yani logosunun üçüncü şahıslar 

tarafından kullanılmasına neden müsaade edilmektedir? Mezkûr mektubun altında isimleri olan 

şahıslar kulübümüzün üyesi ise, bu şahıslar hakkında kulüp Yönetim Kurulunun kulüp tüzüğü 

madde 110.3 gereği, durumu yazılı olarak disiplin kuruluna bildirmesi zorunludur. Bu durumda 

disiplin kurulunun tüzük, madde 109.2 gereği, bu kişileri üyelikten çıkarma, yaptırım kararı 

vermekten başka bir seçeneği yoktur. Gereği için bilginizi rica ederim.  

Saygılarımla,  

Peker Cerid.  

Divan kurulu üyesi. 6413.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim üyelerimizden birisi, amblem konusu ile ilgili bir hassasiyet göstermiş. Yazısını okuttum, 

eklerini okutmama lüzum yok. Bu konuyu Yönetim Kuruluna havale ederiz, incelerler, gereği ne ise 

yaparlar. Buyurun efendim. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Gögen Altınbaşak: 

Galatasaray Spor Kulübü  

Divan Kurulu başkanlığına,  

Bildiğiniz gibi, 2010 yılı Şubat ayında kurulunuzun aldığı karar ile üyesi olduğum bir komisyon 

tarafından, 5 yıllık bir mali projeksiyon tablosu hazırlanmıştı. Geçen sene tabloların hazırlanışı 

sırasında kullanılan varsayımların önemli bir kısmı bugünkü şartlara göre geçerli değildir. Bu 

sebepten varsayımların günümüz şartlarına göre değiştirilmesi ve 5 yıllık mali projeksiyon 

tablolarının revize edilerek hazırlanması gereklidir. Divan kurulunun bu konu ile ilgili tavsiye kararı 

almasını talep ederim.  

Murat Ece 4568.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Değerli Galatasaraylılar, 2010 yılı Şubat ayında Divan Kurulu’nda kurmuş olduğumuz kulübümüzün 

borç alacak yapısının incelenmesi ve 5 yıllık nakit akış tablosu tespiti komisyonunda Murat Ece 

arkadaşım vardı. Kendisi ile beraber Sayın Işın Çelebi, Sayın Mete İkiz, Sayın Ömer Tanrıöver ve 

Sayın Erdal Aslan görev yaptılar. Sayın Murat Ece’nin yaptığı ikaz çok yerindedir. Önümüzdeki 

mali genel kurulda, elimize gelecek olan mali tablolar 2010 yılı 31 Aralık itibariyledir. Ancak 31 

Aralık’tan sonra kulübümüz bünyesindeki bazı gelişmeler Sayın Ece’nin bahsettiği şekilde, gelir 

tablolarımızı tamamen değiştirmiştir. Eğer biz 52500 kişilik stadımızda, 5200 biletli seyirci ile 

oynuyorsak, dikkatli düşünmemiz gerekebilir. Çünkü stadın elektrik parasını bile karşılayamayabilir 

bu gelirler. Onun için bu konuyu önemli görüyorum. Bu konuyu tavsiye kararı almak üzere oyunuza 

sunacağım. Daha önce söz almak isteyen kimse varsa, bir kişi lehte, bir kişi aleyhte görüşebilir. Bu 

konunun lehinde söz almak isteyen var mı? Yok. Aleyhte söz almak isteyen var mı? Yok. Peki 

efendim. O zaman Sayın Murat Ece’nin tavsiye kararı almamızı istediği şekilde Galatasaray Spor 

Kulübünün 5 yıllık mali projeksiyon tablosunun Nisan 2011 olağan divan toplantısına sunulacak 

şekilde hazırlanması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet.  

……………………………… 

Siz Divan üyesi misiniz beyefendi? Yanlış yerde oturuyorsunuz. Bu tarafa geçerseniz elinizi 

görebilirim. O tarafa bakmıyorum çünkü. Orası misafirlere ayrılmış bir bölüm. Bir daha sefere 

düzgün yere oturun. Evet, bir karşı oya karşılık, tavsiye kararı alınmıştır. Karşı oyunuzu dikkate 

aldık. Buyurunuz. Efendim Gündemimizin 3 üncü maddesine geçiyorum. Yıllık olağan genel kurulu 

öncesi, Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından 2010 yılı divan kurulu 

çalışmaları hakkında genel bilgilendirme.  

Değerli Galatasaraylılar,  
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2010 yılı içinde Divan Kurulu 11 toplantı yapmış, tüzüğün 99 uncu maddesinde tespit edilen 

görevleri yerine getirme gayreti içinde olmuştur. Yıllık divan kurulu raporu ile tüm Galatasaray 

kulübü üyelerine genel kurul adına yapılan divan kurulu çalışmalarının objektif özetini sunarak, 

Yıllık olağan genel kurula, üyelerimizin kulübümüzün konuları hakkında daha donanımlı ve 

bilgilendirilmiş olarak katılmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu raporda ifade edilen tüm bilgiler, 

kulübe ait mali veriler, tamamen divan kurulu tutanaklarından alınan resmi bilgilerdir.  

Bilindiği gibi, divan kurulu toplantı görüşmeleri, toplantının teyp bantlarından kelime kelime deşifre 

edilerek tutanak resmi belge haline gelmektedir. Bu yıl yapılan 11 toplantıya ait tutanaklar 395 

sayfadır. Divan sekretaryasında ciltlenmiş şekilde tüm üyelerin tetkikine amadedir. 2010 yılı divan 

kurulu çalışmalarında, ekli konular, kronolojik sıra ile ele alınmış, görüşülmüş ve tartışılmıştır.  

Birinci konu tüzük değişikliği, 30 yıldır değişmeyen, günün şartlarına ve yasal gereklerine cevap 

veremeyen tüzüğümüzün değişikliği için ilk girişim 2007 yılında tüzüğün öngördüğü şekilde divan 

kurulu tarafından başlatılmıştır. 2010 yılı kulüp seçimleri öncesi, iki başkan adayı da tüzük 

değişikliklerini gerekli gördüklerini ifade etmişler ve 2 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 

tüzük kongresi 29 Mayıs 2010 tarihinde toplanmak üzere çağırılmıştır. Mart 2010 da Sayın 

Mükerrem Taşçıoğlu başkanlığında, Sayın Prof. Oğuz İmregün, Sayın Kemal Onar, Sayın Hayrettin 

Kozak ve Sayın Prof. Mehmet Helvacı’nın katıldığı geçen 2 yıl içindeki yasal ve uygulama farklarını 

ele alan bir redaksiyon komitesi kurulmuştur. Yapılan değişikliklerle, taslak üyelere gönderilmiş ve 

katkıları talep edilmiştir. 47 üye yazılı madde talepleriyle komisyona başvurmuşlar ve 26 maddede 

değişiklik komisyonca ele alınmıştır. 29 Mayıs 2010 günü asgari 767 üyenin katılımıyla açılabilecek 

olan olağanüstü tüzük kongresi 45 dakika gecikme ile açılabilmiş, ilk 5 maddeyi görüşmüş ve 

toplantıya 26 Haziran 2010 tarihinde devam kararı alınmıştır. Bu toplantıda verilen bir önerge ile 

toplu oylama ile tüzük onaylanmış, 9 maddede değişiklik ve maddelerin yazım farklarının 

düzeltilmesi için 15 kişilik yeni bir komite kurularak, Genel Kurulun 16 Ekim 2010 tarihinde devamı 

kararlaştırılmıştır. 16 Ekim’de yapılan oylamada, tüzük oybirliği ile son şekline getirilmiştir. 26 

Kasım 2010 tarihinde Vilayet dernekler masası, tüzüğü onaylayarak uygulamaya müsaade etmiştir. 

Tüzüğümüzde, üyelik, aidat, para yatırma tarihi, denetim görevlerinin şirketleri de kapsayan şekilde 

düzenlenmesi, divan kurulu kıdeminin 25 yıla indirilmesi. Genel kurul ve Yönetim Kurulu görev ve 

yetkilerinin yeniden tayini, disiplin konuları, yapılan değişikliklerin ana hatlarını teşkil etmektedir. 

Tüzük değişikliği sebebi ile kulübün mali raporlama sistemi, gerekli şeffaflığı sağlayacak şekilde, 

konsolide bazda düzenlenmekte ve bağımsız denetimden geçmektedir. Tüzük değişikliğindeki en 

önemli husus budur. 2007 yılında gelen mali raporları hatırlatırım. Toplam mali işlemin % 15 ini, % 

20 ini gösterecek şekilde 4 sayfalık çok özet raporlara alışmıştık o dönem. Şimdi değişti.  
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İkinci konumuz Riva arazisidir efendim. 20 Ocak 2010 tarihinde, inşaat müsaade alınan bu arazi, 

kulübümüzün en önemli gayrimenkulüdür. İnşaat harcı için 7.5 milyon TL sı ödenmiştir. 1.175.000 

metrekarelik bu arazide, 205 bin metrekare Selahattin Beyazıt ormanı olarak, 8000 metrekare eğitim 

sahası olarak, 70 bin metrekare de yol ve ortak alan ayrıldıktan sonra, takriben 806 bin metrekare 

arsa üzerine, 812 villa projelendirilmiştir. 2006 yılında arsa ekspertiz değeri, 70 milyon dolar olarak 

tespit edilen bu gayrimenkulümüzün yeni arsa değeri 200 milyon dolar olarak hesaplanmakta, 

üçüncü köprü inşaatı ile birlikte, daha da değerleneceği varsayılmaktadır. Kulübümüz Eylül 2010 

tarihinde gazete ilanı ile yeterlik tespiti başlatmıştır. 10 firma dosya almıştır, bu firmalara idari 

şartname gönderilmiştir. Firmalar, kat karşılığı, hâsılat paylaşımı, arsa satışı veya ortaklık 

önerebilirler. Veyahut da başka bir teklif getirirler. Seçilecek ilk 3 firma teklifi arasından 

Olağanüstü genel kurul tasvibi ile nihai firma tespit edilecektir. Aralık 2010 toplantı zaptında 

detayını görebilirsiniz. Önemine binaen tekrar ediyorum. Kulübümüzün en değerli gayrimenkulü ile 

ilgili önümüzdeki dönemde karar alınması icap edecektir Genel Kurulda. O genel kurula da 

hepimizin katılması ve fikirlerimizi açık seçik beyan etmemizde yarar olacaktır.  

Diğer bir konu Aslantepe stadı ile ilgilidir. 2009 yılı Eylül ayında yapılan ihale sonucunda, Varyap 

Uzunlar firması taahhüt ettikleri süre içinde inşaatı kabule hazır hale getirmişlerdir. 

 3 Ocak 2010 tarihinde geçici kabul müracaatı yapılmıştır, eksikler listesi ki bu takriben keşif 

bedelinin % 5 i mertebesindedir. Eksikler listesinin tamamlanması için 31 Mart 2011 tarihine kadar 

süre tespit edilmiştir. 2010 yılı içinde Galatasaray Spor Kulübü tarafından yaptırılması gereken 

dekorasyon,  mutfak imalatı ve benzeri tüm işlerin proje ve keşifleri kulüp tarafından hazırlatılmıştır. 

Toplu konut idaresi ile yapılan protokol uyarınca, bu ilave işlerin müteahhit firmaya 25 milyon TL sı 

bedelle yaptırılması buna karşılık 10 bin metrekare alana sahip iki çatı kapak imalatının ve 

montajının Galatasaray Spor Kulübü tarafından yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu kapakların 

projesi yaptırılmaktadır. Alman Bergerman firması ki, bu o stadın statik projelerini düzenleyen 

firmadır. Montaj süresi olarak 90 gün öngörülmüştür. Kapakların 2012 Mayıs ayında hazır hale 

getirilip, stat dışından monte edilecek şekilde yaz tatili esnasında imalatı planlanmaktadır. Çatının 

toplam sahası 44 bin metrekare, açılan bölüm 10 bin metrekaredir. Kulübün tüm yönetim, büro, 

kulüp organları ve kulüp kurullarının ve şirketleri stada taşınacaktır. Gerekli hazırlıklar 

yapılmaktadır. İnşaatı biten stat bünyesinde 3200 otopark, Seyrantepe Metro istasyonu bünyesinde 

ise, 2500 otomobil park yeri vardır. Değerli üyeler, bu bilgileri size tekrar niye veriyorum? Çünkü bu 

kapaklarla ilgili stadın taşınması ile ilgili bin bir tane medyada rivayet okuyorsunuz. Bunların kulüp 

divanında konuşulmuş şekli ve nihai durumu budur.  

Diğer tesisler:  

Stad ve Riva dışındakiler.  
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Ayazağa Binicilik Tesisleri sosyal bölümü ve 73 ahır ihtiva eden bölüm Yönetim Kurulu eski üyesi 

Sayın Cemal Özgörkey tarafından inşa ettirilmiştir. Arsaya ait birikmiş kira bedelleri, kulüp 

tarafından ödenmiştir.  

Florya’da birikmiş ecri misil ve kira bedelleri, 4 milyon dolar ödenmiş, sınır tespitleri düzeltilmiştir.  

Mecidiyeköy’deki çadır taşınınca, yerine 9 bin metrekare inşaat sahalı, 9 katlı bir büro binası projesi 

tasdik ettirilmiş, inşaat ruhsatı alınmış, inşaat için kat karşılığı ortaklık ve benzeri için temaslar 

yönetim tarafından sürdürülmektedir.  

Kalamış tesisleri ise 2 safhada yenilenecektir. Halen doğalgaz, su alt yapıları bitirilmiş, havuz binası 

inşaatına başlanmıştır. Otopark ve yelken bölümündeki inşaat ikinci safhada ele alınacaktır.  

Kıbrıs Karpaz bölgesi Kumyalı mevkiinde 150 bin metrekare lebiderya arsa kulübe tahsis edilmiştir. 

Yatırımcı tespit edilerek, 200, 250 odalı otel ve spor tesisi inşaatı yaptırılacaktır. Burada 

hatırlamamız gereken, önümüzdeki iki önemli yatırımdır. Birisi Mecidiyeköy’deki çadırın yerine 

yapılabilecek olan bina, ikincisi de Karpazdaki iş, tabii iyice takip etmek gerekebilir.  

Galatasaray Adası, en çok görüşülen, müzakere edilen konulardan birisidir. 27 Şubat 2010 tarihli 

Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulunun yaptığı yeni 5 yıllık işletme sözleşmesinin iptali 

hakkında Genel Kurul kararı alınmıştır. Bir üye bu Genel Kurul Kararının iptali için dava açmıştır. 

Dava devam etmektedir. Bu davaya müdahil avukat olarak görev yapması için Avukat Yalçın 

Veziroğlu ve Prof. Hamdi Yasaman, Divan Kurulu’nda alınan bir tavsiye kararı ile Yönetim 

Kuruluna bildirilmiştir. Bu dava önemine binaen böylece yakın takibe alınmıştır. Genel Kurul’da 

alınan 5 yıllık sözleşmenin iptali kararından sonra, durum işletme kiracısına yazıyla ihbar ve ihtar 

edilmiştir. Kasım sonunda eski işletme sözleşmesinin sona ermesinden bir ay önce ihtar işlemi 

yenilenmiştir. Ancak işletme kiracısı ihtara uymayacağını ve adayı tahliye etmeyeceğini bildirmiştir. 

Tahliye davası açılmıştır. Konunun hukuki, neticesi hukuki işlemler sonucunda ortaya çıkacaktır. 

Kulübümüzün arızalı işlerinden bir tanesidir efendim. Hangi Yönetim Kurulu gelirse gelsin, bunu 

dikkatle ele alma durumundadır.  

Sportif A.Ş. – Futbol A.Ş. birleşmesi. 2006 yılından beri bu birleşme işlemi devam etmekteydi. 

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen hisse değeri 

üzerinden çağrı işlemi yapılmıştır. Bu çağrı için, 6.5 yıl vadeli % 8.5 faiz giderli, 70 milyon tutarında 

5 bankanın katıldığı bir banka konsorsiyumundan kredi alınmıştır, çağrının son tarihi 25 Mart 2010 

idi. Çağrının son gününde QVT fon, elindeki hisselerin büyük bölümünü 31 milyon 500 bin dolar 

karşılığında kulübe devretmiştir. Bu suretle şirket birleşmesi mümkün olmuş ve diğer işlemlerden 

sonra, 31 Ağustos 2010 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.  

Futbol. Divan Kurulu’nda en çok ele alınan ve eleştirilen konu Futbol olmuştur. Özellikle kendi 

ülkelerinde yedek durumundaki yabancı oyuncuların, yüksek ücretlerle transfer edildiği ve yararlı 
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olmadıkları ifade edilmiştir. Transferde yapılan hatalı tercihlerin, ciddi maddi kayıplar yanında 

sportif başarısızlığı beraberinde getirdiği görülmektedir.  

2008-2011 yılları arasında 6 teknik direktör değiştirilmesi ve çok sayıda futbolcunun kulübe gelip, 

gitmesi Divan Kurulu’nda en çok eleştirilen hususlardan birisidir. Bu suretle maalesef menajerleri 

zengin etmek dışında başarı sağlanamamıştır. Ayrıca transfer edilen futbolcuların geçmiş, sosyal 

yaşantıları ciddi olarak incelenmediği için, eğlence yaşamına meyilli bu tip oyuncular, kulübün 

itibarını da zedeler hale gelmiştir. (Aralık 2010 zaptından) alınmıştır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan kurulu belli çalışmalarını komisyonlar kurarak yapmaktadır. Bu sayıdaki bir heyetin ancak 

komisyonlar vasıtasıyla çalışabileceğini biliriz. Bu yılki çalışmalarda iki komisyon kurulmuştur. İlk 

komisyon, kulübümüzün borç alacak yapısının incelenmesi ve 5 yıllık nakit akışı tablosu tespiti, 

biraz önce size arz ettiğim Sayın Murat Ece’nin ve diğer heyetin bulunduğu komisyondur. Bu 

komisyonun raporlarını Şubat ayı toplantı zaptında detaylı inceleyebilirsiniz. Ayrıca Genel Kurul 

raporunun içinde de Ek 1 olarak da koyduk. İkinci komisyon ise, Ekim 2010 toplantısında alınan 

yetkiyle kurulan kulübün gelecek 10 yılıyla ilgili stratejik planlama komisyonudur. Bu komisyonda 

Sayın Dr. Avukat Levent Bıçakçı, Sayın Mete İkiz, Sayın Ömer Tanrıöver, Sayın Doruk Acar görev 

yapacaktır. Yönetim Kurulundan talep edilen bilgiler ışığında, kendi konularında çok yetkin olan 

komisyon üyeleri, tarafsız bir görüşle planlama çalışmalarını geliştirecek, önce divan kuruluna, 

bilahare Yönetim Kuruluna sunacaklardır. Bu konuyla ilgili tabii bilgilerin sağlıklı şekilde kulüp 

yönetiminden komisyona iletilmesi gereklidir.  

Mali konular:  

Şeffaflık ilkesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıkların, 1 Haziran 2009 – 31 Mayıs 2010 dönemine ait 

bütçe gerçekleşmeleri, bağımsız denetimden geçmiş şekliyle, divan kuruluna sunulmuştur. (Temmuz 

2010 divan zaptı). Verilen bu bilgiler, Sayın Mete İkiz ve Sayın Ömer Tanrıöver tarafından divan 

kurulu adına incelenmiş ve sonuçlar Ekim ayı divan toplantısında açıklanmıştır. Bu da Ekim 2010 

zaptında görülebilir. Özet olarak yıllık konsolide gelir tahmini, 184 milyon dolar veya 320 milyon 

TL olarak düşünülmüştür. 4 yıl önce bu toplam konsolide gelir, tahmini 70 milyon dolar 

mertebesindeydi.  

Diğer konular:  

Bu diğer konular faslında divan üyelerinin ikazlarının olduğu bölümdür. Spor gazete ve televizyon 

kanallarının çoğalması, her gün haber üretme gayreti getirdiği için kulübü yıpratacak, maalesef pek 

çok gerçek dışı, taraflı, kötü niyetli yayına rastlanmaktadır. Divan üyeleri bu olguya mani olabilmek 

için kulübün ciddi bir medya bilgilendirme sistemi kurmasını önermişlerdir. Başkanı, Yönetim 

Kurulu üyelerini veya kurulları rencide eden, küçük düşüren, hakaret eden medya çalışanlarına, 
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kulübün internet sitesinde bildiri yayınlayarak cevap vermek yerine hukuki girişimde bulunulması, 

divan üyelerince dile getirilmiş ve talep edilmiştir. Pek çok konuda, transfer, yatırım ve benzeri 

konular, erken açıklama sebebiyle, işlemler engellenmekte veya kulübe daha pahalıya mal 

olmaktadır. Bu sebeple bu tür konularda yöneticilerin ketum olmaları, işlem gerçekleştikten sonra 

kamuoyuna bildirmeleri, divan üyelerince önerilmiştir. Galatasaray Dergisinde, Divan Kurulu ile 

ilgili haberlerin kısa ve detaysız olması eleştirilmiştir. Amatör spor şubelerindeki şube kaptanlarının, 

profesyonel, maaşlı eleman olmaları, bağımsız davranmalarını önlediği için eleştirilmiş ve eskiden 

olduğu gibi o branşın eski sporcularının tercih edilmesi önerilmiştir. Yüzme şube Teknik direktörü 

Yılmaz Özüak’ın görevden alınış şekli, divan üyelerince uygunsuz bulunmuş ve Galatasaray 

geleneklerine aykırı olduğu ifade edilmiştir. Genel kurulca seçilmiş, uzun yıllar görev yapmış kurul 

üyelerinin, seçim organizasyonlarına fiilen katılmalarını, kulübün üye bilgilerini bu çalışmalarda 

kullanmalarını divan üyeleri etiğe aykırı bulmuşlar ve eleştirmişlerdir. Futbol şubesindeki 

başarısızlık, maalesef gelir tablolarımızı olumsuz etkilemekte ve kulübümüzün itibarının 

zedelenmesine yol açmaktadır. Bu olumsuzluk, kulübün tüm kademe ve kuruluşlarına intikal ederek 

enerji israfına sebep olmaktadır. Divan kurulu üyeleri bu konunun önemini ısrarla ifade etmişler ve 

acilen tedbir alınmasını, başarısız profesyonel yöneticilerin de bünyeden ayrılmaları gerektiğini ifade 

etmişlerdir. (2010 yılı Aralık zabtından). 

 Sonuç:  

Tüzüğümüzün 99 uncu maddesi uyarınca, divan kurulu kulübümüzün en yüksek danışma kuruludur. 

Bağımsız, tarafsız ve özerk olan divan kurulu Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını 

izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek ve gerekli gördüğü konuları incelemekle görevlidir. 

Ayrıca kulübün gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren tüm çalışmaların, mevzuat, tüzük hükümleri 

ve bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını takip etmek, her ay toplanan, genel kurul adına vazife 

yapan divan kuruluna görev olarak tüzük hükümleriyle verilmiştir. Bu sebeple divan kurulu Yönetim 

Kurulunun çalışmalarını bu esaslara uygun şekilde objektif, tarafsız gözle izlemekle görevlidir. 

Ancak divan kurulu, taraftır. Galatasaray spor kulübünden yana taraftır. Zira Galatasaray Spor 

Kulübünün divan kuruludur. Kulübe faydalı çalışmaları izler, gerekli tavsiyeleri ifade eder. Kulübe 

zarar verebilecek tüm girişimlere de karşı çıkmak, eleştirmek, hatadan dönecek tavsiyeleri de 

vermekle sorumludur. Bu anlayışla divan kurulu 2010 yılı çalışmalarını sürdürmüştür. Özet rapor 

Genel Kurulun seçtiği, Yönetim Kurulunun çalışmalarını tüm üyelere iletmek, çalışmaların sağlıklı 

değerlendirmesini sağlamak için düzenlenmiştir. Bu özet raporda 2010 yılı Divan Kurulunun 

çalışmaları tekrar hatırlatılmıştır, önemlerine binaen. Konuların çeşitliliği ve girift durumu, 

Galatasaray kulübünün boyutları, bu konulara bilgi, beceri ve ciddiyetle yaklaşılma mecburiyetini 

göstermektedir. Ancak kulüp yönetimindeki bölünmüşlük, uygulama zorlukları getirecektir. Kulübü 
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bekleyen ciddi sorunları, bu yapıyla çözmek gittikçe zorlaşmaktadır. Tüm divan üyelerinin dikkatine 

sunuyorum. Size özette bahsettiğim önemli konular, önümüzdeki yıl içinde halledilmesi gereken 

konulardır. Eğer Riva arazisinin inşaat müsaadesi 2 yıl geçerli ise, bir yılı geçmiştir. Demek ki 

uygulama için 1 yılımız vardır. Yoksa 7.5 milyon ödediğiniz para yanar. Bunun gibi konular.  

Şimdi divan kuruluna yeni katılmış üyelerimize, 2011 yılında katılan 799 yeni divan üyesine hitap 

etmek istiyorum. Size 2010 yılı çalışmalarıyla ilgili özet bir rapor sundum. Raporun aslı mali kongre 

raporu içindedir. Ayrıca merak ettiğiniz detay konuları da toplantı zabıtlarından inceleyebilirsiniz. 

Kulübe ait konuların, hangi titizlikle divan üyelerince takip edildiğini görebilirsiniz. Divan kurulu 

1936 yılında kulübün kurucuları tarafından ‘’yüksek murakabe heyeti’’ ismiyle kurulmuştur, 

kulübün ilk 30 yılı içindeki problemleri gören kurucular, kulübün faaliyetlerini bağımsız, tarafsız ve 

özerk bir kıdemli üyeler kurulunca takip edilmesini uygun bulmuşlardır. Kulübün kurumsal belleği, 

gündelik olaylardan etkilenmeyen sağduyulu divan kurulu 75 yıldır görev yapmaktadır. Bu süre 

içinde pek çok başkan ve Yönetim Kurulu gelip geçmiştir. Halen 33 üncü başkan ve 83 üncü 

Yönetim Kurulu görev yapmaktadır. Divan kurulu bağımsızdır. Zira divan üyeliği kıdeme göre 

ulaşılan bir konumdur. Kimsenin tavassutuna gerek olmadan, şartları uygun olan üyeler bu kurula 

dâhil olurlar ve özgürce çalışmalara katılırlar. Divan Kurulu tarafsızdır. Seçim bitip, Yönetim 

teşekkül ettikten sonra, taraflar ortadan kalkar. Farklı listeden aday olup, seçilemeyenler de Divan 

üyesi iseler özgürce divan kürsüsünden fikirlerini, gerekiyorsa eleştirilerini dile getirirler. Esas olan 

kulübün menfaatlerinin gözetilmesidir. Divan Kurulu özerktir. Tüzüğün belirlediği şekil ve 

sürelere uygun olarak, kendi başkan ve yönetimini seçer. Bu yapısı dolayısıyla divan üyeleri, kulüp 

yönetimiyle ilgili suallerini doğrudan kulüp yöneticilerine sorabilirler. Yönetici ve denetçiler bu 

sualleri cevaplamakla yükümlüdürler. (Divan iç yönetmeliği madde 28, tüzük madde 51.) Ayrıca 

divan üyeleri Yönetim Kurulunun birinci ağızdan verdiği bilgileri, takip imkânına sahiptirler. 

Medyadan pek çok eksik, yanlış ve hatta kısıtlı bilgi ulaşmaktadır. Bunların doğrusunu yöneticiler 

divan kürsüsünden sizlere ifade ederler. Yeni katıldığınız divan kurulunda kulübün 6 eski başkanı, 

iki eski divan başkanı, 11 eski ikinci başkanı ve 50 nin üzerinde eski kulüp yöneticisi de üyedir. 

Yani kulüp yönetiminde bilfiil görev almış, tecrübeli üyeler aramızdadır. Kulübün en üst danışma 

kurulu olan divan kurulunun yazılı kuralları tüzük ve iç yönetmelikte mevcuttur. Yazılı olmayan 

kuralları ise, geçmiş 75 yılda birikerek gelmiştir. En önemli iki tanesini hatırlatarak sözlerimi 

bitirmek isterim.  

Divan kürsüsünde şahsi konular ele alınmaz. Şahsiyatla uğraşılmaz ve rakip kulüplerle ilgili 

beyanlarda özenli davranılır.  

İkinci konu ise, kişisel ihtilaflar. Fikir ayrılıklarının divan kürsüsüne taşınması hoş görülmez, doğru 

da değildir. Değerli Galatasaraylılar, sonuç olarak divan kurulu 1546 üyesiyle, kulübümüzle ilgili 
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konuları, sağlıklı değerlendirebilecek doğru bilgilenebileceğimiz önemli bir platformdur. Divan 

üyesi sorumluluğu içinde, yetkilerinizi kullanmanızı beklerim. 27 Mart 2011 Pazar günü yapılacak 

yıllık olağan Genel Kurulumuzun kulübümüze faydalı ve hayırlı olmasını temenni ederim.  

Şimdi efendim gündemin 4 üncü maddesine geçiyorum. Gündemin 4 üncü maddesinde, güncel 

olaylarla ilgili genel görüşme mevcuttur efendim. Söz isteyen üyeler lütfen işaret buyursunlar. 

Mehmet Bilen evet. Sinan Kalpakçıoğlu, Özdemir Kalpakçıoğlu, Yılmaz Toköz, Cihangir Onger, 

İnan Kıraç, Hayri Kozak, Dr. Teoman, Dr. Ahmet, Özdoğan arkadaki. Daniel Baruh, Murat Ece, 

yazdım efendim, gördüm, yazdırdım. Başka söz almak isteyen var mı efendim? Sayın Mükerrem 

Taşçıoğlu. Sayın İnan Kıraç buyurun efendim.  

İnan Kıraç:  

Sayın Başkanlar, Sayın Divan Kurulu üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, umumiyetle bu gibi 

toplantılarda irticalen konuşurum. Fakat bu sefer okumak istiyorum. İki nedeni var. Bir tanesi bir 

hastalık geçiriyorum ve öksürüyorum. O nedenle belki hata yaparım diyorum. Artı şu veya bu 

şekilde yanlış anlaşılmasına sebebiyet verecek bir kelime bu işi bozar diye düşünüyorum. Efendim 

özel hayatımdaki sağlık sorunları nedeniyle ki bu bende değil ama, sevgili eşimdedir. Uzun 

zamandır aranızda olmadım. Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalının ısrarlı talebi üzerine 

kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı durum ve çözümleri hakkında kişisel görüş belirttim. Yakın 

dostlarımın televizyona verdiğim beyanatın, camiamızda değişik kesimlerde olumsuz şekilde 

yorumlandığını ve görüşlerin medyada yansıdığını görünce, kulübümüzle ilgili görüşleri ikinci ailem 

olan sizlerle paylaşmak için bugün divan toplantısına gelme kararı aldım. Aranızda bulunan genç 

üyelerimizin beni tanımama ihtimaline binaen, izninizle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 

1956–1957 Galatasaray Lisesi mezunuyum. 1969 yılından itibaren Galatasaray Kulübü üyesiyim. 

Üye numaram 4308, 42 seneyi tamamladım. Son 11 yıldır Galatasaray Spor Kulübü divan üyesiyim. 

30 senedir Galatasaray Eğitim Vakfı başkanıyım. 1969-1973 döneminde Galatasaray Spor Kulübü 

Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Selahattin Beyazıt başkanımın ve camianın önemli bir kesiminin 

başkan adayı olmam için ısrarına rağmen, ailemin gösterdiği itiraz nedeniyle Galatasaray Spor 

Kulübü idareciliğine ve başkanlığına olan sevdam o tarihte bitti. 530 yıllık camianın kültürü içinde 

yer alan kol kırılır yen içinde kalır düsturunu ben de çiğneyenlerdenim. Dernek artık şirketleşti. Ve 

halka açık şekle dönüştüğü için, hiçbir bilgi sır olarak kapalı kapılar arasında kalmıyor. Bugün her 

Türk vatandaşı veya dünya vatandaşı, Galatasaray neticelerini ve sorunlarını öğrenebiliyor. İnancım 

halen şudur ki, Galatasaray’ın bazı dokunulmazları vardır. Hassasiyetleri vardır. Artık bunlara 

dokunmamak gerekir, yıpratmamak gerekir. 2000 yılında AIG hisse satılması konusunda ciddi bir 

mücadele verdim. 13 logosu olan Galatasaray’ın bir şirket haline getirilip, birbirleriyle gerekli 

anlaşmaları yapmaları kolay olmadı. Rahmetli Kemal Oğuzman hocamız, bu konudaki görüşleriyle 
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bir şirketin kurulması, vakıf içinde yapılır, gelirinin bölüşmesi, çok ayrıntılı bir çalışma getirdi. Bu 

çalışma sonunda, % 93,5 u Galatasaray kulübüne, % 6,5 u, % 5 i Galatasaray Lisesi ve üniversitesine 

% 1.5 da derneklere bırakılması şeklinde neticelendi. Başkanım Adnan Polat’a ilk tepkim, Ali Sami 

Yen isminin davetiyelerde ve her yerde unutulmasıyla başladı. Başkan unutmuşuz, bunu 

düzelteceğim, kendisine bir ağabey olarak uyardım, telafi etmesini istedim. Ali Sami Yen stadının 

kapanışındaki taraftarımızın tepkisi, protestolarını kabullenemedim. Ne yazık ki bu protestolar yeni 

stadın açılışında da devam etti ve Galatasaray’a hiç yakışmadı, bana büyük üzüntü verdi. Bardağı 

taşıran son hadise, Karabük maçındaki 5200 taraftarımızın başkana açıkça hakaret etmesi, 

Galatasaray’a hizmet etmiş, Galatasaray ı Avrupa şampiyonluğuna getirmiş ekibin bir futbolcusu ki, 

bugünün hocasıdır, Hagi. Hareket ve hakaret ve küfür edilmesidir. Bu beni çok üzmüş, aynı zamanda 

da düşündürmüştür. Kulübümüze büyük hizmetler vermiş, sporcularımızın ayrılış şekilleri de beni 

hep düşündürmüş ve üzüntü kaynağı olmuştur. Biz çok değerimizi kaybedecek bir noktadayız. 

Kulübümüzün vitrini olan, futbolda alınan olağanüstü kötü neticelerin devam etmesi, bu nedenlerin 

araştırılması için sadece bir vesile olmuştur. Sporu bilen, takip eden, yeni ve eski bazı isimlerle ben 

de görüştüm. Bazı isimler de benimle görüşmek istedi. Kişisel inancıma göre, Galatasaray da bir 

dönem bizi başarıya götürmüş olan birliktir. Son seçimlerde birlik ve beraberlik duygusu tek çözüm 

yoludur. Herkeste küçük nüanslar haricinde aynı fikri paylaştılar. Son seçimlerde 2290 oy alan 

Adnan Öztürk’le konuştum. Faruk Süren başkandan futbolu ve kulübü çok iyi bilen Galatasaray ı 

takip eden kişi olarak görüşlerini öğrendim. Onlara önerim birleşin, oy hesabı yaparak, idare heyetini 

kurmaya çalışmayın. Galatasaray’a hizmet edecek, verimli olacak kişileri bir araya toplayın. Her 

ikisi de bu yolun en doğru ve tek yol olduğunu söylediler. Faruk Süren başkan, bu birleştiriciliği 

benim yapmamı söylediğinde, yapamayacağımı anlattım. Aklımdaki isim, eğer kabul ederse, 

Galatasaray ı çok seven, AIG işinde büyük hizmetler vermiş, bir devre bu konuyu da düşündüğünü 

tahmin ettiğim Ünal Aysal’ın olduğunu söyledim. Sayın Süren bu ismi destekledi. Daha sonra 

Adnan Öztürk’le konuştum, Galatasaray ı bir anda değiştirecek, artık çok zor, hep beraber olursak bu 

iş düzelebilir dedi. Ünal Aysal ismini söyleyince, iyi olur, memnun olurum cevabını aldım. Buradan 

tüm Galatasaray topluluğuna şunları söylemek isterim. Galatasaray camiası, Kulübü, Lisesi, 

Üniversitesi ve Dernekleriyle ve taraftarıyla, sevenlerinin bir bütünüdür. Bu bütünlüğü kırmadan, 

dökmeden, koruyabilir, idarecilerimiz büyük hatalar yapmazlarsa, daima en kuvvetli oluruz. 

Dolayısıyla sorunlar bir bir çözülür. Adnan başkan için, son devrede söylediğim yaptığı iyi işler 

vardır. Ama yorulmuştur, daha fazla yıpranmaması için, 27 Mart’ta yapılacak ibra toplantısından 

önce, istifa etmelidir. İbra edilmelidir, başkanlığı bırakmalıdır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 

konsolide bütün durumlara baktım ve şu değerlendirmeleri yaptım. Konsolide borç, 438 milyon 814 

bin 598 liradır. Yani 283 milyon 838 bin dolardır. Bu arada alınan kullanılan avanslar, 67 milyon 
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833.910 TL dir. Son yılda futbola harcanan para, 386 milyon YTL dir. Bunu 5 e böldüğümüzde, 

rakam ortalama 77 milyon tutar. Bu dönemde gelen giden futbolcu sayısı ise, 93 olması ilginç ve 

düşündürücü bir durumdur. 2006-2007 senesinde şampiyon olan takımın maliyeti, 19 milyon 

dolardır. Böylesine yüksek bir maliyetle futbola olağanüstü başarısız bir dönem yaşamış olup, 

bugünkü dramatik durum da ortadadır. Kulübün konsolidasyon kapsamında bağlı ortaklıklarından 

Galatasaray Pazarlama hariç, tüm şirketlere öz sermayesi negatife düşmüş durumdadır. Sportif A.Ş. 

Türk Ticaret Kanununun 324 üncü kapsamından sorumlu durumdadır. Önlem alınması şarttır. 

Borçlar içerisinde bankalara olan borçların, uzun ve kısa vadeli toplamı 187 milyon Türk Lirasıdır. 

Ancak burada endişelendiren beni borçlanmaya karşı verilen teminat ve ipoteklerin toplamıdır. Bu 

rakam 1 milyar 114 milyon Türk Lirasıdır. Önümüzdeki senelere ait naklen yayın sponsorluk 

anlaşması dâhil, ipotek ve teminat edilmemiş hiçbir gelirimiz kalmamıştır. Başkan 11 Mart günü 

Hürriyet’te bizzat verdiği demeçte, sahadaki başarısızlık Galatasaray’a 150 milyon dolarlık gelirden 

etti demiştir. Eğer yeni kurulacak takım da bu yönetim zihniyetiyle milyon dolarlar giderse, bu işin 

sonu gelmez. Avrupa’ya çıkamayan, ligde 11 inci sırada yer alan, ilk 4 e giremeyeceği kesinleşen bir 

yapıyı idare etmek zordur. Bugün Galatasaray idare heyeti maatteessüf ikiye bölünmüştür. 

Birbirleriyle konuşmamaktadır. Sizlere soruyorum 300 milyon TL civarında bir bütçeyi yönetecek 

böyle bir heyetin alacağı kararlar ne kadar sağlıklı olacaktır? Galatasaray taşınmazlarını satarak bu 

borçlardan kurtulursa ve keyfi harcamalar devam ederse, bu yönetim anlayışıyla onlar da çok kısa 

zamanda tükenir. Bunun dışında dertlerini, sorunlarını dinleyecek kişileri olmayan sahip 

çıkamadığımız, hırpaladığımız sporcular, devlet kurumlarıyla neticelendirilmesi gereken sorunlar 

gibi, pek çok değişik konu var. Son olarak Ünal Aysal’ı size kısaca tanıtmak isterim. Galatasaray 

Lisesi 1960 mezunudur. Yüksek tahsilini İsviçre’de yapmış, iş hayatına Koç Grubu’nda Ram 

şirketinde başladıktan sonra, kendi işini kurmaya karar vermiş, yurt dışında kurduğu şirketleriyle, 

enerji işinde kademe kademe büyümüş ve yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla değişik 

ortaklıklarda söz sahibi olmuştur. Kendisine başkanlık konusunda görüşünü sorduğumda, 

gazetelerdeki beyanını okuyanlar hatırlayacaktır. Başkan istifa etmeden, herhangi bir şekilde 

adaylığımı açıklamam dediği de bir hakikattir. Galatasaray’a yakışır bir şekilde yaptığı bu davranışı 

unutmamak gerekir. Saygıdeğer üyeler, seneler sonra karşınıza çıkıp, böyle bir tabloyu çizmek 

istemezdim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim bizde Sayın İnan Kıraç’a fikirlerini açık seçik ifade ettiği için, teşekkür ederiz. Şimdi Sayın 

Eski Başkan Faruk Süren. Buyurun efendim. 
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Faruk Süren:  

Sayın Başkan, saygıdeğer Galatasaraylılar, biliyorum eski başkanlar divan kurullarına iştirak ederler, 

fakat fazla kürsüye çıkmazlar. Şimdi ben başkanlığı terk ettiğimden beri, ikinci kere huzurunuza 

çıkıyorum. Fakat öyle bir durum hâsıl olduğu için sizin vaktinizi alacağım. Mali rapor yayınlandı. 

Hepiniz görmüşsünüzdür muhakkak. İrdelemişsinizdir, onların fazla ayrıntısına girmek istemiyorum. 

Demin zaten bazı rakamlardan Sayın İnan Kıraç bahsetti. Tekrar onları tekrarlamam burada vaktinizi 

almaktan başka bir şey olmayacak ama ben genel anlamda şunu ifade etmek istiyorum. Benim 

konumum itibariyle, muhatabım Sayın Kulüp Başkanımızdır. Hepimiz son zamanlarda kulübümüzün 

gidişatından memnun değiliz. Her alanında memnun değil, sadece futbol takımının başarısı yahut 

başarısızlığından değil, bütün anlamda memnun değil, temsil anlamında memnun değil, bazı 

politikalardan memnun değil, izlenen stratejilerden memnun değil, görüntü şu Galatasaray da, 

Galatasaray yelkenlerini, rüzgâra göre ayarlıyor. Hâlbuki Galatasaray yelkenlerini hedefine göre 

ayarlaması lazım. Galatasaray birilerinin yapmış olduğu etkiye, tepki göstermeyecek, Galatasaray 

gündemi belirleyecek. Bu anlamda ben Sayın Kulüp Başkanımıza, 2008 tarihinde Mart’ında 

seçildiği zaman tebrik mahiyetinde ve de bazı görüşlerimi yazılı olarak bildirdim. Bu bildiğim 

konulara fazla değinmedi, bu sefer ben sözü aldım ve belki toplumda görüşlerimi ifade etmeye 

çalıştım. Bu toplumda ifadelerim Yönetim Kurulumuzu rahatsız etti, birkaç kere bunu kendisi ifade 

etti. Bunun üzerine kendisine Aralık 2010 da bir mektup daha yazdım. Kendileri müsaade ederlerse, 

kayda geçmesi bakımından bilahare divan kayıtlarına o iki mektubu da gönderebilirim. Galatasaray 

tarihine geçmesi bakımından. Bizim meselemiz şahıslarla değil, bu Yönetim Kurulu gitsin de yerine 

başka insanlar gelsin, ismi zikredilen bazı insanlar, biraz önce zaten konuştuk, onlar gelsin değil. 

Mesele tüm Galatasarayın, arzu edilen bizi temsil eden, bizim geleneksel görüşlerimizi, geleneksel 

tutumumuzu, sergileyen, başarıya giden, çıtası hep yukarıda olan bir politikanın izlenmesi. Bunun 

için elimizden geldiği yardımı yapıyoruz, bakın biz birlik beraberlikten bahsediyoruz. Yönetim 

Kurulumuz biz biriz beraberiz, kol kırılır, yen içinde kalır biz aramızda konuşalım diyor fakat kendi 

içinde uyum sağlayamıyor. Sayın başkanın 2010 Mart’ında size sunmuş olduğu, seçim için size 

sunmuş olduğu listesinden iki arkadaş istifa etti. Öbür üç arkadaş da bir tanesi ikinci başkan olmak 

üzere, Sayın Helvacı. Başkanla ters düştüler, onlar başkanla çalışmak istemiyorlar. Başkan onlarla 

çalışmak istemiyor. Böyle bir durum bizim bugünkü durumumuzu, mali durumumuzu, sportif 

durumumuzu, düzeltebilir mi acaba? Düzeltebileceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Ve 

bunu ifade ediyorum. Bunu bazı insanlarla da konuşuyorum, Galatasaray’ın ileri gelenleriyle 

konuşuyorum, bunu tartışıyoruz, bunu şimdi sizinle tartışıyorum. Böyle bir durum, böyle bir 

manzara, Galatasaray ı Mayıs 2012 ye ve daha ilerisine götürebilir mi? Kendi içinde anlaşamayan, 

kendi seçmiş olduğu insanlar, ben 6 tane teknik direktör, 93 tane futbolcu, yok şirketler birleşmiş, 
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birleşmemiş, yararlıydı, yararsızdır, bütün o konulara girmek istemiyorum. O konular girilebilir, 

fakat burada onu atlayalım, esasa girelim. Esas, Galatasaray da bir yönetim zafiyeti vardır. Bu 

zafiyeti de Yönetim Kurulu ve başkan çözecektir. Bize teklif getirecektir. Biz bu teklifi 

irdeleyeceğiz, bize hepimize, tartışacağız, çözümü bulacağız, ama teklif bizden gelmeyecek, biz bazı 

önerilerde bulunabiliriz. Fakat neticede, bizim başkanımız, bu çözüme, bu hadiseye bir çözüm 

getirmek durumundadır. Biz bunu bekliyoruz başkanımızdan, efendim ben bu mesajı tekrar 

veriyorum. En uygun zamanda, en uygun zamanda, sayın başkanın yeniden bir Yönetim Kurulu 

seçimine gitmesi lazım. Yönetim Kurulu seçimi, bütün organların seçiminden bahsetmiyorum. 

Sadece Yönetim Kurulu seçimine gitmesi lazım. Yeni bir Yönetim Kurulu yapması lazım. Kulübü 

Mayıs 2012 ye kadar taşıyacak yeni bir oluşumu yapması lazım. Bu oluşum içinde başkaları da 

girebilir, başkaları da aday olabilir, bu eşyanın tabiatındadır. Fakat böyle bir şey yapması lazım. Ve 

tekrar güvenoyunu tesis etmesi lazımdır. Bunu arz etmek istiyordum efendim. Beni dinlediğiniz için 

saygılarımı sunarım, en derin saygılarımı sunarım. 

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Sayın Faruk Süren’in 24.03.2008 ve 13.12.2010 tarihli 

mektupları, talebi üzerine kulüp kayıtlarına geçmesi için Divan toplantı tutanağına eklenmiştir. 

24.3.2008  

 

Sayın Adnan Polat 

Başkan 

Galatasaray Spor Kulübü 

Mecidiyeköy 

 

 

Sayın Başkan, 

 

Galatasaray gibi bir kuruluşun Başkanlığına seçilmeni, bu onuru daha önce taşımış bir kişi olarak, 

candan kutlarım. 

 

Üstlenmiş olduğun görev zor olmakla birlikte son iki senenin icraatında bulunman  bu zorluğu 

aşmada sana yardımcı olacaktır. Esasen bütün gelmiş geçmiş yönetimler, zor dönemleri 

üstlenmişlerdir. Kendi dönemlerinde zaman zaman da kişisel nedenlerden dolayı yapay yaratılmış 

engellerle karşılaşmışlardır.  

 

Son altı senenin ilk dört senesinde Kulübün daha önce Genel Kurullarca alınmış olan stratejik karar 

ve hedefleri Galatasaray topluluğuna sorulmadan, sadece kişisel çekişmelerin dürtüleriyle 

değiştirilmiş ve Galatasaray hedeflerinden şaşırtılmıştır. Bu durum Galatasaray’ın sportif (özellikle 

futbol) branşında ulusal ve uluslararası başarısızlığın yanında ağır ve fuzuli maddi zararlara sebep 

olup uluslararası piyasalarda itibar kaybına neden olmuştur. 

 

Senin yönetim prensiplerinin kişisel çekişmelerden soyutlanmış, Galatasaray’ın menfaatlerini en üst 

düzeyde gözeten, rasyonel analizin neticesi alınacak kararların bihakkın uygulanmasını öngörecek 

şekilde oluşacağını ümit ederim. 
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Gazetelerden hedeflerini yedi başlıkta toplamış olduğunu gördüm. 

 

1. Seyrantepe  

Seyrantepe’de yapılacak ve kullanımı Kulübümüze bırakılacak stadın hangi aşamada 

olduğunu bilmiyorum. Gerçi stadımızın bulunduğu Mecidiyeköy mevkiini ve oradaki 

haklarını terk edip Seyrantepe tercihini rasyonel bir karar olarak görmüyorum, ancak geri 

dönüşünün de imkansız olduğunun bilinci içindeyim. 

 

Statlara gelen seyircinin (taraftarın) %80’i ya toplu taşıma araçlarıyla veyahut yaya olarak 

gelir. Bu gerçeğin ışığı altında ulaşım yolları büyük önem taşımaktadır. Seyrantepe’de 

yapılan stadın ulaşım yolları Atatürk Olimpiyat Stadı’na benzerse ayrı bir facia 

yaşayacağımız kesindir. 

 

Stadın yapımının üstlenicisinin bu tür altyapısal yatırımları üstlendiğini zannetmiyorum. 

Binaenaleyh bu tür yatırımları Belediye’nin ve/veya Kara yolları’nın yapacağını 

varsayıyorum. Bu itibarla bu yatırımların stadın teslimatıyla eşzamanda bitirilmesi hususu 

çok önem kazanıp tüm şahsi ilişkilerinle birlikte Galatasaray’ın ağırlığını buraya teksif etmen 

gerekecektir. 

 

2. Sportif A.Ş. – Futbol A.Ş. Birleşmesi 

Bizim zamanımızda Genel Kurul kararlarıyla yapılandırılmaya başlanmış olan sportif 

faaliyetlerin anonim şirketler altında toplama girişimlerinin başlangıcı olarak öngörmüş 

olduğumuz kurumsal finansal ortak ve IMKB açılımının gereklerini yerine getirmektense bu 

duruma sekte vurulmuştur. 

 

Başta kurumsal yatırımcıyla yapay bir ihtilaf çıkartmak ve “bu sömürgeci kurumsal 

yatırımcıdan” kurtuluş savaşı edalarıyla ve fakat kendisine yüklü bir tazminat ödeyerek 

ayrıldıktan sonra aynı orandaki hisse senetlerini başka bir önemli kurumsal yatırımcıya 

satarak ve bu sonuncusuyla da ihtilafa düşerek uluslararası itibarımızı yitirdiğimiz ayrı bir 

gerçektir. Sermayenin de temettü (kar payı) en doğal hakkıdır. Bunu, eski yönetimlerin ifade 

ettiği gibi faizle karıştırmak ise cahillik ötesidir. 

 

Esasen yapay yaratılmış, nedeni belki kişisel olan ihtilafların anlamı olmamakla birlikte, bir 

maksadı da bilânçolardan da görüldüğü gibi, anonim şirketleri mali bakımdan istismar 

etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bunun neticesinde azınlıkta bulunan ortakların 

mağduriyetini belki bir yerde telafi edebilmek ve yasal yaptırımlardan sakınmak gayesiyle 

Futbol A.Ş. ile birleşme fikri ortaya atılmış, fakat bu oluşum dahi kamuoyuna hazırlıksız ve 

zamansız duyurulmuştur. 

 

Bilindiği gibi böyle bir birleşme azınlıkta bulunan ortaklara çağrı yapma mecburiyeti 

getirmektedir. Çağrı, kurumlarımıza en azından 70 milyon $’lık bir nakit çıkışı getirecektir. 

İşletmelerde borçların geri ödenmesi, alacakların tahsili esastır.  

 

Her halükarda bir nakit çıkışı gerekecektir. Yayınlanmış olan bilançolardan edindiğim bilgiye 

göre bizim ortaklarımıza dağıtmamız gereken temettü alacakları azami 40 milyon $’ı 

bulmaktadır. Birleşmenin gerektireceği nakit çıkışından daha azdır. Belki çağrı neticesinde 

dışarıya temettü dağıtma zorunluluğu olmayacağı düşünülebilir. 

 

Kaldı ki IMKB’de kote edilmiş olan firmalar, çağrı neticesinde gerçek anlamda hiç dışarıda 

ortağı kalmamış olsa dahi, kotasyondan ve SPK mevzuatından soyutlanamıyorlar. Bunun 
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neticesi olarak büyük mali fedakârlıkla yapılabilecek birleşme neticesinde arzu edilen 

“özgürlük” amacına da ulaşılamayabilinir. 

 

Kanımca mevcut kurumsal ortakla bir anlaşmaya varılmalıdır. Neticede kurumsal yatırımcılar 

kar peşindedir, başka kişisel ve/veya duygusal dürtülerle hareket etmezler. 

 

Futbol A.Ş. ve Sportif A.Ş. ayrı tutulmalıdır. Futbol A.Ş.’nin esas mukavelesi değiştirilerek 

artık fonksiyonu kalmamış olan Stad A.Ş. ile birleştirilmelidir (en azından maksat ve mevzu 

itibarıyla), böylelikle stat gelirleri Futbol A.Ş.’ye intikal edecektir. 

 

Kaldı ki yeni stadın Üst Kullanım (irtifak ve intifa) hakkı yeterince uzun bir süreyi 

kapsayacak ve tapuya bağlı şekilde bağlanabilirse tek projeli Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

(GYOAŞ) da gelir getirici bir unsur olabilir. 

 

Ayrıca ve de özellikle Kurumlar Vergisi mevzuatı gereğince ve Sportif A.Ş.’nin halka arzı 

sırasındaki izahnamesi de gözetilerek belki futbolun diğer fonksiyonları Sportif A.Ş.’ye 

devredilebilir. 

 

3. Sportif Başarı: 

Neticede Spor Kulübüyüz ve esas maksadımız gençlere spor yaptırmak. Elbette en önemli 

branş profesyonel futboldur ve yukarıdaki iki konu da bu profesyonel futbolun endüstriyel 

platformundan gelmektedir. Futbol neticeleri iyi oldukça endüstriyel ve ticari kısım da 

yeşerir. Bunun için muhakkak cazibesi yüksek bir takım oluşturmanız gerekecektir. Cazibe, 

transfer edeceğiniz yeni yabancı starlarla olacaktır. Bu göreve talip olduktan sonra bunun 

gerçekleşmesi için gerekli işletme sermayesini bulabilecek güçte olduğunuzu düşünüyorum. 

Bu aşamada stat gelirlerini de uhdesinde tutan yapıda duygusal yatırımcıya (taraftar) yönelik 

geri dönüş sağlanabilir. 

 

4. Gayrimenkuller 

Gayrimenkullere dair medyaya yansımış fikirlerin son derece müspet ve yapıcı. Özellikle 

planları da mevcut olan Ali Sami Yen yanındaki İş Merkezi’ne derhal başlanılabilinir ve 

kiralık ve/veya satılık müşterilerinin de eksik olmayacağını düşünüyorum. Hatta, buna senin 

organizasyonun, tecrübene binaen derhal başlayabilir sonra bilahare mal sahibiyle (Kulüp) 

hesap kesilir. Bu sana büyük ve kalıcı bir ün sağlayacaktır. 

 

Senin yedi başlıkta topladığını ben dört ana başlıkta topladım zira diğer üçü gayrimenkuller 

başlığının mütemmim cüzünü teşkil ediyorlardı. 

 

Geçmiş altı senenin yükünü, son iki senede yenilenmiş tecrübenle, artık bir zamanlar düşünmüş 

olduğun gibi, başarının sadece teknik direktörlerin başarılı yöntemlerine bağlı olmadığını gördün, 

onları atayan bizlerin/sizlerin katılımlarının da önemli olduğunu benimsemiş olduğunu ümit ederim. 

Bu bakımdan oluşturduğun ve oluşturacağın profesyonel kadroya da özen göstereceğini umarım. 

 

Yönetimine dâhil ettiğin isimlerden dolayı kutlarım. Başarı dileklerimi ihtiva etmesi gereken 

mektubumda bazı ayrıntılara da değindim. Geçmiş altı senenin uygulamasının aksine daha 

toparlayıcı, daha kucaklayıcı, kişisel dürtülerden arınmış bir yönetim tarzı sergileyeceğini ümit eder, 

başarı temennilerimi tekrarlarım. 

 

Sevgilerimle, 
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Faruk E. Süren 

 

13.12.2010 

 

Sayın Adnan Polat 

Başkan 

Galatasaray Spor Kulübü 

Mecidiyeköy – İSTANBUL 

 

Sayın Başkan, 

 

8 Aralık 2010 tarihli alışılagelmişin dışında uzun süren Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu 

toplantısında, üyelerimizin ve benim dile getirmiş olduğum görüşlere vermiş olduğunuz yanıtlar, 

değinilen konulara tatmin edici mesnetler içermediği gibi, Divan Başkanı’nın toplantıyı sona 

erdirmesi nedeniyle de cevap verme olanağım oluşmamıştı. Bu itibarla görüşlerimi size yazılı olarak 

bildirme mecburiyeti doğmuştur. 

 

Konuşmamda da değindiğim gibi Galatasaray’ımızın sportif başarısızlıktan bağımsız, mali tabloları 

beni fazla endişelendirmiyor. Kulübümüzün 120 mio $ banka borcu, benim hesaplarıma göre toplam 

280 mio $ borcu, şirketlerimizin 220 mio TL’lik konsolide zararı, Kulübümüzün, bugünkü ve 

gelecekteki ekonomik büyüklükleriyle karşılayabilecek güce sahip olduğuna inanıyorum. Yeter ki 

yapılan hatalar doğru teşhis edilebilsin. Benim gördüğüm kadar, siz, bu teşhisi ya yapamıyorsunuz, 

ya da yapıp bizlere itiraf etmekten imtina ediyorsunuz. 

 

Spordaki başarısızlığın esasen sizin tesis etmiş olduğunuz, özellikle futboldaki iki başlılığın yaratmış 

olduğu kargaşadan kaynaklandığını göz ardı edip, idari ve mali yapılanmadaki yoğun 

meşguliyetinize bağlıyorsunuz. Bunu mazeret olarak öne sürdüğünüzde Galatasaray’ın kanseri 

olarak vasıflandırdığınız şirketleşme yapısını yanlış analiz ediyorsunuz. 

 

Biraz geçmişe giderek konuyu toparlamaya çalışayım. Bildiğiniz gibi, 11 adet Olağanüstü Genel 

Kurul neticesinde, kurulduğu zamanki ortam da gözetilerek bir strateji benimsenmiş ve yürürlüğe 

konmuştu. Ayrıca bu yapıya dünyanın en büyük sigorta şirketinin bir fonunun “kurumsal yatırımcı” 

olarak iştiraki sağlanmıştı. Fon olduğu için muayyen bir süresi vardı ve hisseleri bedeli mukabili 

bize devrederek ortaklığı sona erdirecekti. IMKB’de satışı öngörülmüyordu. O günün şartları belki 

Sayın Mehmet Cansun’un o yolu tercih etmesine neden olmuş olabilir. 

 

Yukarıda bahsettiğim gibi 11 Olağanüstü Genel Kurul neticesinde alınmış bir stratejiyi bu yetkili 

kurullara danışmadan, sonucunun nereye varacağını araştırmadan, bana göre sadece kişisel 

nedenlerle çıkartılmış bir uluslar arası ihtilafın neticesinde çarpık bir yapıya dönüşen şirketler 

dinamiğinin yönetimi zorlaştıracağı muhakkaktır. Bu uluslar arası ihtilaftan, Galatasaray, fazlası 

saklı kalmak kaydı şartıyla 60 milyon $ bir tazminata mahkûm olma riskinden “son saatte” Sayın 

Ünal Aysal’ın büyük özverisiyle kurtarılabilmiştir.  Bu sayede “sadece?!! 9 milyon $ tazminat” 

ödeyerek “sulh” olunmuştur. Sayın Ünal Aysal’a bu yardımından dolayı üç yıl içinde hisseler için 

ödemiş olduğu tutarı (23 milyon $) iade edilecek ve hisselere Kulüp sahip olacaktı. Herşeye para 

bulunabildi, fakat bu işleme para bulanamadı!!? Verilen sözler yerine getirilmeyince, QVD söz 

konusu hisseleri almış ve uluslar arası ortaklık yönetimi usullerinden yoksun davranışlara devam 

edilince, tekrar, ihtilaflar dizisini başlatmıştır. Üstüne üstelik SPK kanun ve mevzuatına aykırı 

davranışlar da durumu bugünkü haline getirmiştir. Bu durumda iken bir de ortaklık yapısı ve 

IMKB’de kote olmuş olma gerçeği dikkate alınmayarak hâkim ortak olarak halka açık şirketten 

300 milyon TL çekerek SPK kanunlarını ihlal etmeniz, durumu daha da vahim bir evreye taşımıştır. 
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Birleşme ihtiyarî olmaktan çıkıp acil bir zaruret haline gelmiştir. Birleşmenin uzun sürmesinin ise, 

tamamen, bu konuyla iştigal edenlerin konuya olan hâkimiyet noksanlığından kaynaklandığı 

aşikârdır. Oysa uluslar arası ihtilaflara girilmeyip usulüne uygun ve öngörüldüğü şekilde azınlık 

ortaklarının payları geri alınsaydı, söz konusu birleşme son derece uyumlu ve öngörüldüğü gibi 2005 

yılında gerçekleşebilecekti. 

 

Birleşme kısmen oldu, QVD hala %5 ortak ve davalar devam ediyor! 

 

Birleşme için camiadan yetki aldınız. TT Arena’daki locaları üç yıllığına satacak ve 80 milyon $ 

kaynak yaratacaktınız. Kaynağı yarattınız, fakat yerinde kullanmadınız. Bu kere Denizbank 

liderliğinde bir konsorsiyum Galatasaray’a 70 milyon $ bir kredi tesis etti. 30 milyon $’ı ile QVD’ye 

ait bir kısım hisseyi satın aldınız, ancak yukarıda da bahsettiğim gibi QVD’nin elinde hala %5 hisse 

var! 

 

Camiaya, Denizbank konsorsiyumunun kredisini sadece birleşme için kullanacağınıza  söz 

verdiniz. Buna rağmen 1.11.2010 tarihinde söz konusu bu kredi limitinden 34,6 milyon $ çekerek 

Sportif A.Ş.’ye işletme kredisi olarak kullandırdınız. Bu krediyi çekme yetkiniz yoktu! 

 

Birleşmenin uzun sürmesi bir mazerettir. Bu mazeret iş bilmezliği örtemez ve zaten yanlış da bir 

teşhistir. 

 

Hatırlayacağınız gibi Başkanlığa seçildiğinizde, size, bu onuru daha önce yaşamış bir kişi olarak 

24.3.2008 tarihinde sizi kutlayarak aynı zamanda görüşlerimi de içeren bir mektup göndermiş, 

özellikle de Sportif A.Ş. ile Futbol A:Ş. Birleşmesine uzunca bir bölüm ayırmıştım. Hafızanızı 

tazelemek bakımından söz konusu mektubumu yazıma ekliyorum (Ek.1). 

 

TT Arena’nın açılma aşamasına geldik. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi bu statda en sonunda 

“kiracı” olma hakkı, 1997’de bizim yönetimimiz tarafından ilk ve öncü olarak gerçekleştirilen 

kamuya ait bir tesisin tapuya bağlı “Üst Hakkı”nı elde etmesine bağlıdır. 

 

İnşaat planları hazırlanmış, ÇED raporu dâhil tüm belgeleri ile inşaat ruhsatı alınmış, Mayıs 2000 

yılında ihalesi yapılmış, fakat ülkemizin geçirdiği tarihinin en büyük ekonomik krizi nedeniyle 

yapımına başlanılamayan “Yeni Ali Sami Yen Stadı” projesinden, daha sonraki yıllarda oluşan 

müspet makro ve mikro ekonomik koşullara rağmen, ne sebeple vazgeçildiği benim için hala bir 

muammadır. Konum olarak 400 milyon TL değerdeki bir arazinin Üst Hakkı’nı, bilerek, GSGM ile 

yapay bir ihtilaf yoluyla sona erdirip, buna karşılık Seyrantepe mevkiinde ilk aşamada elde edilen 

Üst Hakkı’nın şartlarını da yerine getirememek, nihayetinde stadın kamu kaynaklarıyla TOKİ 

tarafından tamamlanarak bizim oraya “kiracı” sıfatıyla gitmemiz, benim gözümde pek de büyük bir 

başarı olarak vasıflandırılacak bir durum değil. Gene de hayırlı olsun. Açılışta elbette ülkemizin 

siyasi önde gelenlerinin, mülki amirlerinin, Belediye Başkanları’nın yanında bulunarak Kulübü 

temsil etmek, bugünkü konumunuz itibarıyla size düşüyor. 

 

Yukarıda özetlemeye çalıştığım hadiselerin bir kısmı sizin Başkanlık döneminize ait olmayabilir, 

ancak Galatasaray’da devamlılık esastır. Hadiseleri olduğu gibi algılamak gerekir ki doğru neticelere 

varılabilinsin. Gayem, bunları hülasa ederken Galatasaray’ın herhangi bir dönemini tenkit etmek 

değil, ancak size, başarısızlığınızın nedenlerini ararken tespitlerinizi doğru ve objektif yapabilmeniz 

için, yardımcı olabilmektir. 

 

Galatasaray’da tekrar göreve başladığınız 2006 tarihini bir milat kabul edip, mukayese bazı olarak da 

1996-2006 dönemlerini kıstas kabul ediyorsunuz, özellikle de 1996-2000 dönemi üzerinden örnekler 
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veriyor ve “yangın devralmış olduğunuzdan bahsediyorsunuz. 2006’da Yönetim Kurulu üyeliğine 

seçildiğinizde Mali, İdari ve Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevi size tevdi edilmişti. 

2008’de de Başkan seçildiniz. Esas bizlere vermeniz gereken izahatlar 2006 ile 2010 dönemlerine 

odaklanmalıdır. “Yangın mirası devralmış” olduğunuzdan yakınıyorsunuz, öyle bir miras 

devralmışsanız yangını siz çıkarttınız! Mali imkânsızlıklardan bahsediyorsunuz, fakat futbola üç yıl 

içinde 190 milyon € yaklaşık 380 milyon TL bulabiliyorsunuz, lakin övündüğünüz idari yapılanma 

içinde Mecidiyeköy’deki Kulübümüze ait araziye, uzmanlık alanlarınıza giren gayrimenkul projesini 

bir türlü gerçekleştiremiyorsunuz. Orada Kulübe bir değer kazandırmamanın özel nedenleri mi var? 

 

Medyaya verdiğiniz demeçlerde Galatasaray etiğinden bahsediyorsunuz. Doğrudur, Galatasaraylılar 

kendi duruş ve etik anlayışlarına çok önem verirler. Ne yazık ki ama, Galatasaray sizin döneminizde 

basketbolda yaşanmış bir “forma değişikliği” yüzünden sahtekarlıkla suçlanmış ve ceza almıştır. 

Sizin yönetiminiz bununla da tarihe geçmiştir. Bu ahmakça yapılmış olayın derin müeyyideleri size 

tatbik edilmemişse, bu, Galatasaray’ın affedici cömertliğinden kaynaklanmıştır. 

 

Galatasaray Başkanları yakınmaz, çözüm üretir, toparlayıcı ve birleştiricidirler. Hiçbir zaman 

“sizden/bizden” ayırımı yapmaz. Hâlbuki siz, bir Yönetim Kurulu üyenize, Avrupa’nın aristokrasi 

için kullanmış olduğu tabirle “mavi kanlılara bu stadı yedirmem” ifadesini kullanıyorsunuz. Mavi 

kanlılar basına “beyaz yakalılar” diye yansıyor. Mavi kanlılar veya beyaz yakalılar, Lise’lileri 

kastediyorsunuz. Doğrudur, okulluların Kulübümüzde bir ayrıcalığı vardır. Bu ayrıcalık olgusu 

sadece aynı çatı altında rahle-i tedristen geçmiş olmaktan kaynaklanmıyor. Galatasaray’ın kuruluş 

yıllarında “okullu” olmak, yani “eğitimli olmak” bir ayrıcalıktı. Bir yerde elit olunuyordu. 

Galatasaray’ın yapısı da bu seçkin geleneğe dayanır. Bu felsefeyi paylaşmak için o çatı altından 

yetişmiş olmak şart değildir. Eğitim kurumu kökenli Kulübümüze üye olanlar da, bu ayrımı bireysel 

olarak benimsedikleri varsayılarak bu müstesna topluluğa dâhil edilirler. Sizi de bugünkü onurlu 

konuma bu topluluk getirdi. 

 

Normal şartlarda Kulübümüz 2012’de Seçim Genel Kurulu yapacak ve yeni tüzüğümüze göre üç 

yıllığına Başkan ve Yönetim Kurulu’nu seçecektir. Siz tekrar yönetime seçilmezseniz gelecek 

yönetime yüz milyon Dolar’larla ifade edilen banka borcu bırakacağınız gibi Kulübün ileriye dönük 

loca gelirleri gibi, yayın hakları gibi, stat isminin sponsorluğu gibi önemli gelirlerinden de mahrum 

bırakarak devredeceksiniz.  

 

Yakınmaya hakkınız yok. Bugüne kadarki başarısızlığınızın iki ve çok başlılıktan kaynaklandığını 

görmek istemiyorsunuz. Biran evvel bunu düzeltemezseniz ileriye dönük daha da kötü bir 

Galatasaray devretmek mecburiyetinde kalacaksınız. Bu iki başlılığın sportif alanda kendini 

gösterdiği gibi Galatasaray’ın büyük projelerine de menfi etki yapması tüm Galatasaray’lıları 

endişelendiriyor.  

 

Riva arazimizin ne şekilde değerlendirileceği seçeneklerini oluşturdukça bizlerle paylaşacağınızı ve 

yetki talep edeceğinizi konuşmanızda ifade ettiniz. İşletme yetki ve sorumluluğunu üstlenmiş 

olduğumuz TT Arena’nın bu sorumluluğu hangi alt yüklenicilerin (taşaronların) ne şartlarla ve hangi 

kıstaslarla seçiminin  yapılıp yapılmadığı hakkında camiamızın hiçbir bilgisi yok. Bu hususa da özen 

göstermenizin, camiayı bilgilendirmeniz bakımından elzem olduğunu düşünüyorum. 

 

Neticede biz yöneticiler bu çok sahipli kurumun geçici yedieminleriyiz. Toplumumuz ve camiamız, 

bizden, paylaşımcı, şeffaf, doğru söylemli ve samimi bir duruş bekler. Bu duruşu yönetiminizle 

birlikte sergileyemiyorsanız, yönetiminizde değişiklik yapmayı ciddi bir şekilde ele almanızı tekrar 

hararetle tavsiye ederim. 
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Saygılarımla, 

 

Faruk E. Süren 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim biz de Sayın Eski Başkanımız Faruk Süren’e teşekkür ediyoruz. Sayın Mükerrem 

Taşçıoğlu, buyurun efendim.  

Mükerrem Taşçıoğlu:  

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bugün öyle anlaşılıyor ki, çok sayıda ikinci defa konuşmamız, 

toplantımıza rağmen, ona ilaveten daha doğrusu, konular çok daha ciddi olmaya başladı. Çok daha 

hayati olmaya başladı. Söz almak ihtiyacını duydum. Şimdi maalesef son zamanlarda genel 

kurullardan başlayarak, hatta tüzük tadil kongresinden başlayarak bir rahatsızlığı var bu kulübün. Bu 

rahatsızlığın giderilmesi elbette ki şart, ama onun için seçilen yolda, bazı yanlışlar yapılıyor, bana 

göre. O yanlışların yapılmaması gereğini anlatmak için huzurunuzdayım. Şimdi ister kişisel 

yaşantımızda olsun, ister dernek vs. gibi topluma hizmet veren kuruluşlarda olsun, bunların 

idaresinde sizin seçtiğiniz kimseler, bu seçimden aldığı güçle, icraatlarını yaparken, şu veya bu 

şekilde kendi beceriksizlikleri sebebiyle dahi olsun, zayıf bir devreye girdiği zaman, ilk yapılacak iş, 

yardımdır. Ben öyle düşünüyorum. Nereye kadar? Bunun bir limiti var. Biraz evvel konuşan iki 

değerli hakikaten Galatasaray’a büyük hizmetler vermiş, iki değerli arkadaşımız güzel ifade ettiler 

ama ben kendileriyle % 100 aynı düşünmüyorum. Şunu hemen ifade edeyim, lüzum var mı yok mu 

bilmiyorum ama 86 yaşına geldim. Bundan sonra beni ne kulüp başkanı yapabilirsiniz, ne başbakan 

yapabilirsiniz. Bir şahsi menfaatin peşinde olmaksızın düşündüğüm gibi, vicdanıma ve aklıma 

uyarak size bazı konuları ifade etmek istiyorum. Bakın 50 küsur senedir en az, fazlası var, eksiği 

yok. Bu kulübün içindeyim. Ve çok uzun zamandan beri de zannediyorum bir 30 senedir, 25 senedir, 

divan üyesiyim. Toplantıların hiçbirini hemen hemen hastalıklar hariç, kaçırmadım. Ama bu bir 

insan ömrü diyeceğim kadar uzun devre içerisinde, Galatasaray’ın bugünkü manzarasını sadece 

kulübün iddia edilen başarısızlıklarını ifade için söylemiyorum. Kulübü temsil eden kimselerin, 

kulüp adına konuşan kimselerin, Galatasaray’a bu kadar yakışıksız bir davranışı sergilediklerini 

görmedim. Sözlerime iyi dikkat edin, kimseyi itham etmiyorum. Ben 60 senedir ilkokul talebeleri 

gibi, hani öyle de bir işaret ederler. Küsüm sana boz bunu diye, o şekilde oturan bir idare heyeti 

görmedim. İdare heyeti tümüyle ya vardır, ya yoktur. Şimdi kimseyi suçlamıyorum, kimseye yanlış 

hareket ettin demiyorum. Ama bana yakın zamanda başkanlığını verdikleri tüzük komisyonunda da 

ifadeye çalıştığım bir husus vardı. Bu kurullar dediğimiz, denetim, sicil, disiplin ve tabii başta 

Yönetim Kurulu olmak üzere, çalışan kimselerinin her birinin oradaki çalışan her üyenin, her 

arkadaşın, bir özerkliği olması gereğini düşünmüşümdür. Bugün pratikte biraz da dernekler 
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kanununun maalesef amir hükmü, kanun vazılarına dil uzatacak değilim burada ama mesela disiplin 

kurulunun kararlarını, Yönetim Kurulu isterse değiştiriyor. Yani dernekler kanununa göre, disiplin 

kurulu, Sicil Kurulu yok, denetleme var. Öbür kurullar Yönetim Kurulunun adeta emrindeymiş gibi 

nitekim bizim divan olarak almış olduğumuz bir geçici ihraç kararını, Yönetim Kurulu tarafından 

daha resmen bize tebliğ edilmedi ama iptal edildiğini hayretle gördüm. Divanın tümünü birden 

töhmet altında bırakan bir beyanattan dolayı verilen bir cezanın failine Yönetim Kurulu kendi 

görüşüne göre kaldırıvermiş, tabii divan başkanı size soruyorum, bu size resmi tebliğ edildiği zaman 

bunu divana getirin ve divan üyeleri bunu bir yargılasın. Şimdi zannetmeyin ki ben de Yönetim 

Kurulunun aleyhinde konuşmak için çıktım buraya, hayır. Böyle düşünmüyorum ben. Tersine şunu 

ifadeye çalışıyorum. Bir yerde göreve memur edilmiş kimseler, ister atanma suretiyle gelsin ve 

bilhassa seçimle gelmiş olan heyetlerin süreleri esnasında sabırlı olmak mecburiyetindeyiz. Şimdi 

esefle gördüm ki, çok beğendiğim, çok takdir ettiğim sadece Galatasaray ı düşündüğü için, başka 

hiçbir sebep aramıyorum. Hayri Kozakçıoğlu arkadaşımız geçen toplantıda bir oldu bittiye getirip, 

güvenoyuna davet etti gibi, dedi ki bir oylayalım, şu icraatı kabul edenler, tasvip edenler veya 

etmeyenler diye, çok anormal bir girişim, hazırlığı yok, kaç kişi var, bu divan bütün kulübü mü 

temsil ediyor. Bunu düşünmeksizin bir emrivaki ile idare heyetimizi çok küçük düşürücü bir duruma 

yollamaktan ibaret diye düşündü ve bunu bu bütün sevdiğim saydığım, hatta yaşı benden az 

olmasına rağmen beğendiğim Kozak’ın bu teşebbüsünü af edersiniz bu teşebbüsünü doğru 

karşılamadım. Bunu bir ifade edeyim. Bir. İkincisi, Galatasaray’ın en büyüğü diyemeyeceğim artık o 

bana düşmez, biraz fazla iddia olur. Ama en büyüklerinden birisi İnan Kıraç’ın bize efsane başkan 

dedirtecek kadar bizi zaferden zafere ulaştırmış, bir devrenin başkanlığını yapmış olan Faruk Süren 

arkadaşımızın da beyanlarının bir kısmına iştirak etmiyorum. Hiç kimsenin ne kadar Galatasaray için 

aziz, kıymetli, değerli olursa olsun, icraatını sürdürmekte olan bir idare heyetini bilhassa 

Galatasaray’ın dışında verdiği beyanlarla, onları zaafa uğratmaya hakkı yoktur. Arkadaşlar, 

oldubittiye gelemeyelim. Kendimizi hislerimizle coşturmayalım, hareket etmeyelim. Çok iyi 

düşünmemiz icap eden bir zamandayız. Galatasaray çok nazik yerlerden geçiyor. Diplerde dolaştığı 

iddiası var. Efendim birçok iyi işlerimiz hatta çok işlerimiz, çok iyi de, bir kısım yani sportif 

faaliyetlerimiz kötüdür diyen yönetimimiz var. Tabii her birimiz bu iddialar karşısında kendi 

fikrinde hürdür, serbesttir bir şey demiyorum. Ama biz onlara böyle günlerde yardım etmezsek, bir 

limite kadar yardım etmezsek, kendi seçtiğimiz, devrede o devrenin bitmesini de kendi tespit 

ettiğimiz sana bu görevi şu tarihten şu tarihe kadar veriyorum, emniyet ediyorum ve seçiyorum 

deyip de işbaşına getirdiğimiz heyeti, herhangi bir kötü gidişinde, herhangi bir talihsizliğinde, 

beğenmediğimiz bir olayda, kolundan tutup da kapıya koymaya kimsenin hakkı yoktur, gücü de 

yoktur. Bırakalım nereye kadar bırakalım? Bu arkadaşlarım, başta başkan olmak üzere, kendi 
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idrakleri yok mudur? Yani onlar acaba sizin öngördüğünüz lüzumunu hissettiğiniz, istifa 

müessesesine başvurmayı, biz bu işi beceremiyoruz, daha iyilerine bırakalım, deme idrakine, izanına 

sahip kimseler değil mi? Herkes her zaman, kendisi düşünür, bakar, eder. Ya ben buraya faydalı 

olamıyorum galiba, çekileyim, daha faydalılar gelsin diyebilir. Ama müsaade edin, seçtiğimiz 

müddet dolsun. Ne oluyor ya, darbe-i hükümetlere alıştınız, orada bitti, burada mı başladı? Yani ben 

katiyen taraftar değilim, katiyen taraftar değilim. Bunu ifade için huzurlarınıza çıktım. 

Heyecanlanmayalım, acele işlere şeytan karışır, meşhur darbı meseldir. Bırakalım arkadaşlar, sabırla 

devam etsinler. Saygılar sunarım efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim biz de Sayın Mükerrem Taşçıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Sayın Yılmaz Toköz 

var. Buyurun efendim. 

Yılmaz Toköz:  

Sayın Divanda, yetkili arkadaşım yardım etmeye kalktı. Ben geçen hafta, Türkiye şampiyonasında 8 

yarış yüzdüm, 6 birincilik, 2 Türkiye rekorum var. Ama denizde olduğu için, karada yardım edebilir. 

Efendim Sayın İnan Kıraç futboldan bahsetti. Ben yüzücüyüm, futbolcu değilim. Ama Yönetim 

Kuruluna 1974 de girdim. Yani İnan Kıraç beyin bıraktığından hemen akabinde, Mustafa beyin 

yönetimine girdim, 80 lerde bu sefer Sayın Ali Uras’ın yönetiminde bulundum, Ali Tanrıyar’ın 

listesinden ve 80 lerde başlarında Sayın İnan Kıraç’la tanışmak şerefine nail oldum. Biz bir gün 

Galatasaray adasında Yönetim Kurulu toplantısı yaparken, Sayın İnan Kıraç, Erdoğan 

Karakoyunlu’ya geldi ve kendileri Galatasaray üniversitesine yer arıyordu. Acaba Riva’da bir yer 

olabilir mi diye görüşmeler oldu. Ben o günden sonra kendilerini yıllarca görmedim, bir Robert 

Kolej’de, ben Robert Kolejliyim, kendi eşleri de Robert kolejli. Bir Robert Kolej’de piyes esnasında 

görmüştüm. Bir de bugün görüyorum ve çok memnun oldum. Şimdi ben de bir iki tane futboldan 

bahsedeyim. Çünkü zamanında idareci iken, Fatih Terim’i transfer ettim, muhasip üye olarak, Seydiç 

ve birkaç futbolcunun transferinde bulundum. Efendim size bir futbol takımı sayıyorum şimdi, 

Kalede Mondragon, geri dörtlü Uğur, Song, Bülent, Hakan Ünsal. İleride Keita, Elano, Hasan Şaş, 

bir de Nonda, Hakan Şükür, Necati. Bunlar Galatasaray ı şampiyon yapan futbolcular. Yedeklerini 

söyleyeyim, Ergün, Ümit Karan, Hasan Kabze, Emre Aşık, hatta bu genç kiraladığımız Mehmet 

Battal. Bizi şampiyon yapan Lucescu ve yine şampiyon yapan başka bir antrenör Cevat Güler. 

Bunların hepsinin görevine son verilmiştir veya başka kulüplere gönderilmiştir. Yani biz, kim bizi 

şampiyon yaptıysa, antrenör olsun, futbolcu olsun, sadece sayın Adnan Polat ve yönetimine hitap 

etmiyorum. Ondan evveliyatı da var tabii, hepsi, kendilerini, ama % 80 i Sayın Adnan Polat’ın futbol 

şubesinden sorumlu olduğu döneme geliyor. Demek ki yıldız ve birinci sınıf futbolcular gitti. İkinci 

ve üçüncü sınıf futbolcular geldi. Bu arada serveti satıyorduk, servet’i, servet bir servet zaten. Fener 
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nasıl kaybettiğine üzülüyor. Milli takımın stoperi, biz satıyorduk. Ben soruyorum Sayın Başkanımla 

görüşmüştüm, dedi ki, iyi pas vermiyor. Ama öbürküler o kadar güzel pas veriyorlar ki, Servet zaten 

stoper, pas vermese de olur. Bir de üstelik adam, en fazla gol atanlardan biri. Ben eğer antrenör 

olsam, tabii böyle bir iddiam yok. Kendisini santrafor da denerdim. Çünkü bizim antrenörlerimiz 

bakıyorum, çeşitli insanları beklerde, meklerde deniyorlar. Hiç muvaffak olmadılar. Bu arada, bu 

arada geçen toplantıda da söylediğim gibi, ben sayın başkanımıza, şu Türkiye kupasında elenmeden 

önce, 1,5 yıldır santraforumuz yok. Hakan Şükür’le görüştüm, kendisini bir noktaya kadar ikna 

ettim, 2, 3 ay oynarım dedi. Hakan Şükür olmadı, Necati Ateş’i transfer ederim. Hagi istiyordu. Onu 

da istemediler, dedim ki Nonda mukavelesi bizdeymiş, halen para ödüyoruz. Yönetimin içinde 

tartışmışlar, Nonda’yı getirelim. Onu da istemediler. E, sonunda, sonuç malum. Galatasaray takımı 

son 10 maçta galiba 2 gol atmış. Bundan sonraki 10 maçta da 2 gol atarsak, Allah korusun, nelere 

gebeyiz. Onu siz düşünün. Efendim konuyu değiştirelim, Ünal, Abramovich ben demin kış 

kıyafetiyle geldim, beni Abramovich filan zannettiler. Değilim tabii, her ne kadar gürcülük varsa da 

yani biraz Rus’luk da var ama tabii özümüz Türk. Şimdi efendim sayın akrabam, Işın Çelebi 

akrabamdır. Ve Sayın sınıf arkadaşım, hukuk fakültesinde 4 sene yan yana oturduk. Duygun 

Yarsuvat gazetelerde bazı ifadelerde bulundular. Kimin hakkında? Ünal Aysal hakkında. Ben Ünal 

Aysal benim 55 yıllık arkadaşım. Nasıl Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar da bu kadar yıllık 

arkadaşım ise, o da benim çok eski arkadaşım, telefonla görüştüm kendisiyle, kendisi 

Yunanistan’daydı, şu anda Belçika’ya geçti. Zaten uzun zamandır Türkiye’de değil. Ve Türkiye’deki 

olayları zaman zaman takip ediyor, edemiyor. Biraz kendisinden bahsedeyim, Sayın İnan bey de 

bahsetti. Galatasaray Lisesi mezunudur, İsviçre’de hukuk tahsil etmiştir, Galatasaray’da kürek sporu 

yapmıştır, ben yüzücülüğe başladığımda, o da küreğe başlamıştı. Sıfırdan bugünkü duruma gelmiştir, 

petrol ve enerji konularında çalışmıştır. Galatasaray ı AIG’den kurtaran şahıstır. Şu noktaya dikkat 

edin, kendisi bana ifade etti ve gelince de herhalde söyleyecek, 23 milyon dolara aldığı hisseleri, 38 

milyon dolara satmıştır, fakat burada Duygun Yarsuvat diyor ki, bu paraları cebe indirdi, hayır. Bu 

paralar, hesaplara baksınlar biraz, aradaki müspet farkın tamamını Galatasaray kulübüne bizzat 

ödemiştir. Demek ki Ünal Aysal hiçbir şey kâr etmemiştir. Bunu bilelim lütfen. Bu arada temettü 

olarak 4 milyon dolar almıştır, kendisi söyledi. Fakat bu 4 milyon nereye gitti? Kürek şubesine ve 

başka şeylere yardım etmiştir Galatasaray da. Ve dolayısıyla Ünal Aysal Galatasaray dan almamış, 

Galatasaray’a çok şey vermiştir ve biliyorum ki, eğer Ünal Aysal AIG hisselerini almasaydı, bazı 

Galatasaraylılar belki bir hukukçu olarak ifade ediyorum, hapse girebilirlerdi. Ve Galatasaray ı 

kurtaran bir adamdır. Biz ne yapıyoruz? Bu adam, kendisi adayım demiyor. Bugüne kadar kendisiyle 

konuştum, dedi ki, Yönetim Kurulu süresini tamamlasın, ondan sonra düşünürüm diyor. Adamın 

zaten çok işleri var. Ahmedi Necat’la randevusu var, orada gidiyor, başka yerlere ve kendisi aday 
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değilken, biz kalkıyoruz, Ünal Aysal’ı tenkit ediyoruz. Sayın İnan Kıraç hepimiz gibi pekala, kendisi 

Ünal Aysal’ın ileride başkan olmasını düşünebilir, tabii hakkı, ben de şu anda en fazla 

sevdiklerimden biri, en yakın arkadaşım Semih Haznedaroğlu, öbürü de Faruk Süren, ben ikisinin de 

her an Galatasaray’a başkan olmasını arzu ediyorum. Ama ben bunu arzu ettiğimi ifade edersem, 

bana hücum mu edeceksiniz? Bu benim şahsi görüşüm. İsteyen kabul eder, İngilizce’de bir laf var. 

Take it or leave ıt, ister al, ister bırak. Bir şahsi görüşüm, Sayın İnan Kıraç’ın şahsi görüşüdür. 

Benim şahsi görüşüm, isteyen kabul eder, Sayın İnan Kıraç’ın veya benim herhangi bir genel kurul 

üyesini kolundan tutup, oy vermeye zorlama yetkimiz var mı? Böyle bir kudretimiz var mı? Yani 

niye herkes, birisi bir fikir söyledi. Yanlış da olabilir. Bu fikri söyledi diye hücum ediliyor. Bakın 

bundan 15 sene evvel, Alp Yalman başkan olduğu zaman, ben Cumhuriyet gazetesinde bir yazı 

yazdım. Aday oldu... dedim ki, böyle bir tasarruflar devam ederse, Galatasaray kulübüne değil 

başkan, yönetici bile bulamazsınız. Yani bizden zaten aday çıkmıyor, zar zor çıkıyor, Sayın Adnan 

kardeşim aday oldu, başkan oldu, herkes sırasını savıyor ve bu şekilde tenkitleri, yıpratıcı tenkitleri 

bırakalım ve adaylarımız çoğalsın. Ben arzu ederim ki, seçim olduğu zaman, Sayın Adnan Polat da 

aday olsun, diğer birkaç aday daha çıksın, bizim üyelerimiz zaten sayıları maşallah, epeyi yükseldi. 

İstediklerine oyunu verir, kimse kimseye oy vermeye zorlayamaz. Ve Galatasaraylıların oyları 

parayla da satın alınmaz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Sayın Toköz, toparlayabilir miyiz efendim, sırada 8 konuşmacı daha var.  

Yılmaz Toköz:  

Evet, tabii Sayın İrfan Aktar benimle 50 yıllık arkadaşına güvendiği için, kimseye müdahale etmedi 

de bana müdahale ediyor. Ama ben gayet kısa keseceğim. Bitiriyorum. Efendim kadın hamile değil, 

doğacak çocuğa isim koyuyorsunuz. Benim gördüğüm Yönetim Kurulumuz kimseyi hamile 

bırakmaya niyetli değil. Ama ileride hamile bırakırsa, babası kim diye hep beraber araştırırız. Tabii 

hamilelikten kastım, seçimi kastediyorum. Tabii hepiniz anlamışsınızdır. Dolayısıyla şu anda seçim 

filan yok. Sayın başkanımız devam ediyor, istifa ettiği anda, o zaman zaten süreler geçecek ve 

düşüneceğiz. Kim aday olacak? Evet, ben şu şekilde konuşmamı bitireyim. Biraz değişik bir konuya 

geçeyim. Sayın Kemal Onar benim halamın oğludur, Galatasaray tarihini yazdı, 3 cilt olarak, ben de 

60 yıldır Galatasaraylıyım, ben de hasbelkader kendi hayatımı yazacağım, ama % 90 ı Galatasaray. 

Tabii iki cilt yayınlayacağım. İkinci cilt, poşet içinde satılacak. Bu poşette Sayın İrfan Aktar, Sayın 

Semih Haznedaroğlu, Sayın Yılmaz Özüak ve bu gibi bazı arkadaşlarım bulunacak ve bunun parası, 

geliri, ben bundan yıllarca önce, eşimi kaybettiğim zaman, mal varlığımı vasiyet ettim, Galatasaray 

yüzme şubesine bıraktım, bunun da geliri, Galatasaray yüzme ve sutopuna kalacaktır, hürmetlerimi 

sunarım. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim biz Sayın Yılmaz Toköz’e teşekkür ediyoruz. Sayın Hayrettin Kozak.  

Hayrettin Kozak:  

Sayın başkanlarım, değerli büyüklerim, çok sevgili Galatasaraylılar, anladığım kadarıyla çok 

saydığım, sevdiğim, kariyerine hürmet ettiğim, kendisiyle birkaç kere çalışma şansını bulduğum, 

kendisiyle aşağı yukarı tüzük çalışmaları dolayısıyla 30, 40 saat çalışma fırsatı bulduğum, pek 

değerli büyüğüm, ağabeyim, hepimizin ağabeyi, Mükerrem Taşçıoğlu, eski bakanımız yılların 

parlamenteri, derin deneyimlerle dolu ağabeyimizi saygıyla dinledim. Kendisi çok sık ifade ettiği 

gibi, parlamenterlik döneminde de çok sık ifade ettiği gibi, demokrasiye fazlasıyla inanan bir kişidir. 

Zaten benim ona olan hayranlığımın bir tarafı da budur. Çok uzun seneler de oralarda bulundu. 

Hepiniz bilirsiniz, gerçek siyaset orada oynanır. O da oralarda çok ciddi yerlerde bulunarak, 

yoğrularak, Özal dönemiyle başlayarak, yıllarca görev yaptı, bu ülkeye hizmet etti ve bu arada da 

çok olaylar yaşadı. Çok olaylar yaşadı. Millet meclisini iyi bilirsiniz, oralarda bazen demokrasi farklı 

şekillerde değişir. Erken seçimler filan olur, hükümetler filan devrilir, filan, onu da geçiyorum. 

Ağabeyciğim bendeniz Hayrettin Kozak, sizinle yıllardır tanışırım, benim soyadım Kozak’tır 

ağabeyim, Kozakçıoğlu değildir. Şimdi, estağfurullah, hatırlatmak için. Şimdi ikincisi, ikincisi, 

değerli ağabeyim bir güven oylaması yaptığımı söyledi, hiçbir alakası yok. Bakınız benim 

konuşmalarımdan hoşlanan vardır, hoşlanmayan vardır ama benim terbiyeli bir insan olduğumu 

hepinizin bildiğini biliyorum ben. Ben asla ve asla haddim olmayan şekilde, birazdan konuşacağım, 

yine oraya geleceğim zaten. Hiçbir surette haddim değildir ki, hiç, orada divan heyeti otururken bir 

güven oylaması yapacağım. Bu bir espridir sadece. Siz, bizler de Galatasaraylıyız. Bizler espri 

yapmayı iyi biliriz, siz de iyi bilirsiniz. Ama burada aradan bir ay geçtikten sonra o konuya dönüp, 

beni mars etmek istiyorsanız, elinizi öperim ağabeyciğim, bunu hemen geçiyorum. Şimdi biz burada 

Galatasaray ı paylaşmak üzere beraberiz. Sonucu ne olursa olsun. Bu salonda bana hiçbir kimse, 

sevgili Mükerrem ağabeyim de dâhil olmak üzere, Sayın Başkanım ve yönetimi de dahil olmak 

üzere, hiç kimse bana diyemez ki, Galatasaray’ın sıkıntıları ve çok ciddi sorunları yoktur diyemez. 

Siz de diyemezsiniz ağabeyciğim. Şimdi bizler bunu çözmek için buradayız. Bunu çözmek doğru 

yolu bulmak için konuşurken, anlatırken, tek taraflı bakarak bir şeyi halledemeyiz. Sizi tanırım, 

saygılıyım, siz de her zaman, her daim içinde bulunduğumuz dönemin, yönetimlerine ve 

başkanlarına hep saygılıydınız. Saygı tamam, ama yanlışları söylemek, bunun yanında mutlaka 

yerini almalıdır diye düşünüyorum. Şimdi bir defa bugün, mutlu bir hadise yaşıyoruz, o mutlu 

hadise, geçen ay burada oturan Yönetim Kurulumuzla görüntüsüyle, bugünkü çok farklı. Önemli bir 

fark var. O boş sandalye kalkmış, yönetimin içindeki muhalefetle, iktidar buluşmuş. Çok hoş bir 

durum, keşke başkan da burada olsaydı da, bu söylediğimi dinlemiş olsaydı. Kim bilir belki, 
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Mükerrem ağabeyimin arzu edeceği gibi, belki bu vesileyle bu yan yana oturmanın getirdiği bir 

şevkle, bir dostluk doğar, bir diyalog doğar, bakarsınız ki, gelecek hafta, kol kola basın toplantısı 

yaparlar. Hiç belli olmaz, bekleyelim. İkincisi memnun olduğum bir husus da, bir yönetim, bir 

faaliyet raporu hazırlamış. Bunu söylemek durumundayım. Cidden bugüne kadar çok uzun yıllardır 

faaliyet raporlarını inceleyen bir kişi olarak, çok kapsamlı, çok detaylı olabildiğince incelenebilir, ilk 

olduğu için mutlaka birtakım eksikleri fazlaları vardır. Bunu dikkatle incelemeyi, dikkatle 

inceleyince, çok önemli artılar ve daha fazlasıyla eksiler göreceğinize inanın, özellikle rakamlara 

hâkim, gençlerimizin büyüklerimizin mutlak ve mutlak bu raporu enine boyuna izlemesini ben 

istirham ediyorum. Çok affedersiniz efendim. Şimdi biz bundan 12 Şubat divan toplantımızda, tüm 

camia olarak büyük üzüntüyle yaşadığımız yeni stadın açılış sendromunu takiben 1 aylık dönemde, 

yani 15 Ocak, Şubat’ın 12 sine geçen süreç içinde, fevkalade sıkıntılı günler yaşadık. Fevkalade 

sıkıntılı. Çünkü Galatasaray’ın yönetimi, genel kurulu, taraftarlarıyla, o gün bir resmini yapmıştık ve 

şu neticeye varmıştık. Bizler Galatasaraylılar olarak çok büyük hakarete uğramıştık. Ve ne yazık ki 

devlet kesimi tarafından hakarete uğramıştık. Galatasaray hiçbir zaman tarihinde bu şekilde bir 

tavırla karşılaşmamıştı. Buradan hepimiz üzüntü duyduk, sıkıldık, fakat ne yazık ki, ne Mükerrem 

ağabeyimden, yılların parlamenter deneyimi ile bu konuda bize önder olması gereken 

ağabeylerimizden biriydi. Ne Galatasaray’ın onlarca kuruluşundan, ne derneklerimizden ne 

yönetimimizden hiç kimseden bir ses çıkmadı, bunu geçen sefer de söylemiştim. Hâlâ bekledim. Bir 

ay daha geçti. Hâlâ bizden özür dilenmedi, zaten bizden talep eden de olmadı. Şimdi bunu bir 

yönetimin başarısı, başarısızlığından önce, biz evvela Galatasaray’ın onurunu korumakla mükellefiz. 

Yönetim Kurulu da ben de, sizler de gayet tabii Mükerrem ağabey de, onca yıllık tecrübesiyle, bunu 

yapamadık. Bunları da görmememiz lazım. Şimdi açılış gecesini takiben, geçen bir ayı söyledim. 

Bunu takiben yani son divan toplantısında burada birçok şeyi paylaştıktan sonra, bugüne kadar bir ay 

geçti. Bu bir ay içerisinde de göreceğiz ki, hiçbir şey değişmedi, bunu başkanımız, Yönetim Kurulu 

sizler, hızlı bir şekilde bir göz atalım. Bir defa onca hakarete rağmen, bir devletten bir yaklaşım 

görmedik, görmemenin yanında bir tavır gördük ve görmeye devam ediyoruz. Stadın açılışından iki 

ay geçmesine rağmen, hâlâ, hâlâ artık maçlarımızı oynadığımız, koşarak gittiğimiz birçok 

eksiklerine rağmen, o stadın daha kime ait olduğu belli değil. Kimin kirasında olduğu belli değil, 

aradan iki ay geçmiş. Şimdi bu konuyu devlet kademesinde kime soracağız Mükerrem ağabey? Bu 

konuda biraz ışık tutun bize, yani yönetimin böyle bir şeyi yok. Belki devletin tavrından korkuyor. 

Hâlâ biz ortadayız. Her şeyimizi vermişiz. Biliyorsunuz neleri verdiğimizi, tekrar zamanınızı 

almayacağım. Kulübün yıllardır hukuk işlerini birinci derecede sorumlusu Mehmet Helvacı 

kardeşim kendi ısrarıyla, kendi ısrarıyla, istifası istenilen göreve yönetimde devam etmesine rağmen, 

bu olayı sahiplenme ihtiyacını hiç duymadı, bugün de duymuyor. O mukavelelerin imzasında vardı. 
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Şu anda Yönetim Kurulu’nun yönetim bazında yani Yönetim Kurulu üyesi olarak bir tek hukukçusu 

yoktur. Herhalde biliyoruz değil mi? Yoktur şu anda, altta avukatlarımız vardır. Ama bizim böyle üst 

düzey görüşmeleri yapacak meselemizi halledecek bir hukukçumuz yoktur. Yönetim yoğun, yoğun 

sorumluluklarına rağmen, çok ciddi bir kaos içinde, çok büyük bir dağınıklık içinde az önce 

söylendi. Tekrar oraya gelmeyeceğim. Yani sevgili kardeşim Mehmet Helvacı artık televizyon ve 

gazetelerde başkana açıkça meydan okuyor şu anda. Açıkça ve 1905 imza ile 1905 imza ile başkan 

gidecek diyebiliyor ve aralarındaki sandalyeyi alsalar da şimdi aynı grupta oturuyor ve bu yönetim, 

bu yönetim önümüzdeki yıllarda ve özellikle şimdi içinde bulunduğumuz yılda, yani 12 aylık 

süreçte, birazdan söyleyeceğim çok ciddi sorumlulukları deruhte edecek. Futbol tamamen dibe 

vurmuş, medyada Galatasaray medyada tarihinde yer almadığı şekilde yer alıyor. Her gün 

medyadayız. Her gün eleştiriliyoruz, her gün yalnız biz konuşuluyoruz. O spor saatlerinde bizimle 

meseleleri, hiç ilgileri olmayan, bilgileri zaten olmayan insanlar, bizi tartışıyorlar. Bunu görelim, 

neden oluyor? Neden oluyor Mükerrem ağabey? Bu tamamen tesadüfen mi oluyor bunlar? Bizden 

kaynaklanıyor. Benden kaynaklanıyor, sizden kaynaklanıyor, yönetimden kaynaklanıyor, 

hepimizden kaynaklanıyor. Bunu halletmemiz lazım. Tüm Galatasaray ı sevenler, bu salondakiler de 

bana sempati ile bakan, bakmayan, sokaktaki Galatasaraylı, herkes şunu soruyor. Galatasaray nereye 

gidiyor? Bir çözüm arayışına bakalım. Şimdi saygı ile dinlediğimiz Mükerrem ağabeyin söylemlerini 

ve görüşlerini tabii dinleyeceğiz, ama tabii kabul edeceğiz diye bir olay yok. Kabul etmeyiz, yine 

onun elini öperiz. Bugün kulübümüzün toplam üye sayısı 11140, toplam, aidatını tamamlamış olan 

hazirun, yani oy hakkı olan arkadaşımız 6832. Mevcut yönetimin dönemi biliyorsunuz Mayıs 2012 

ye kadar devam ediyor. Olağanüstü mali kongre, 27 Mart, Olağan Mart 27 Mart 2011 Pazar günü 

yapılacak, yani bundan aşağı yukarı 18 gün sonra. Lütfü Kırdar evet. Olağanüstü Genel Kurul, şimdi 

fotoğrafı alıyoruz. Olağanüstü genel kurul yapılması için, şu anda Yönetim Kurulu ile aynı masada 

oturan 3 arkadaşımın da içinde bulunduğu bir grup, çok ciddi bir çalışma yapıyor ve bu kampanya 

büyük hızıyla devam ediyor. Yani burada konuşmalar yapılmasa da başka türlü bir şekilde, aynı yola 

gidiliyor veya gidilmeye çalışılıyor. Alternatif başkan adayı henüz yok. Düşünceler, projeler var ama 

bazı isimler, bazı Galatasaraylılar tarafından, büyüğümüz, kardeşimiz, gayri resmi olarak telaffuz 

ediliyor, hepsi gayri resmi. Bir irade beyanı yok şimdi kimse tarafından. Lütfen şuna inanın. Lütfen 

inanın. Ağabeyciğim siz de inanın. Ben kendimi ve haddimi bilen bir insanım, yönetim süresinin 

henüz birinci yılını tamamlamak üzere olan bir Yönetim Kurulunun durup dururken erken seçim 

çağrısı yapmam ben. Bunun normal bir olay olmadığını da çok iyi biliyorum. Ben bunu geçen sefer 

yaptım, yaptığım oylama sadece sembolik bir hareketti. Son divan toplantısında başkana şunları 

aynen söyledim. Camia çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. Tüm kesimlerde ciddi bir huzursuzluk 

var. Galatasaray’la ilgili tüm yazışma platformlarında üyelerde, taraftarda çok ciddi bir moralsizlik 
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hissediliyor. Galatasaray’ın huzurlu bir ortama kavuşması için tek bir yol görünüyor demiştim. O da 

lider ve ekibinin erken seçime gitmesi demiştim. Başkan ve arkadaşlarından bu konuda, yukarıda 

sıraladıklarımdan dışında, aşağıda belirteceğim çok ciddi nedenleri var. O zaman ki söylediklerim 

hariç, şu an bir iki neden daha koyup bitireceğim. Bir, şimdi kendilerini ve bizi nasıl bir 14 ay 

beklediğine, çok hızlı bir şekilde bakalım. Bu 14 ay Galatasaray’ın hayatiyetini direkt olarak, direkt 

olarak ilgilendiren bir 14 ay. Bir, faaliyet raporunun mali raporunun, Galatasaray spor kulübü ile 

konsolide raporunun 100 üncü sayfasının madde 8 inde aynen şunu söylüyor. Kulübümüz her zaman 

olduğu gibi, borçlarını ve taahhütlerini ilerideki yıllarda oluşacak gelirleriyle ödeme çabası içinde 

olacaktır. Yani diyor ki, sizin burada okuduğunuz rakamları, borçsa, borç, yükümlülükse, 

yükümlülük. Ben bunları, gelirlerimle ödeyeceğim diyor. Temenni o olmalı zaten. Şimdi bir de bu 

tabloya bakalım. Acaba mümkün mü, çok rica ediyorum. Beni dinlerken iki, üç rakam alacaksınız. 

Ama lütfen okuyun ve elinizi vicdanınıza koyup, asla, Adnan başkan benim kardeşim, sevgili 

başkanım, hepsi arkadaşım. Hiç kimseyle benim bir alıp veremediğim yok. Ama Galatasaray, 

Galatasaray her şeyin önüne geçiyor. Tetkik ettiğiniz zaman, her şeyin önüne geçtiğini görürsünüz. 

Bakın nakit çıkış gerektiren, gerektirmeyen, borçları ikiye ayırmışlar, az önce rakam söylendi, 

Galatasaray 438.7 milyon TL şu anda borcu var. Bunun 187 milyon TL si direk kredi borcu. Bakın 

bu 2006 yılında iki dönem önce. 252 milyon liraydı. Bu 2 dönem yani 4 yıl içinde 438 milyon 

olmuş, yani tam iki misli olmuş ve çok ciddi, başkanımızın da doğru olarak söylediği gibi, çok ciddi 

gelirler sağlamış olmamıza rağmen, iki misli olmuş. Avanslar, vs. baktığınız zaman, avanslar 

biliyorsunuz hani gelecekten, gelecek gelirlerimizi ödeyeceğiz diyoruz ya, onlar orada işte. Biz 

avansları yani bağlanmış olan sponsorluk mukaveleleri, gelecek döneme ait gelirleri, hep onlardan 

da yemişiz ve şu ana kadar da 117 milyon TL oradan yemişiz biz. Bu rakam da, 2006 yılının 

sonunda, 24.8 milyondu, 24.8 den 116.9 a gelmiş. Bunların hepsini seçerek konuşuyorum. Ciddi 

şeyler söylüyorum. Hepsine o sayfaların içine girmiyorum dikkat edin. Şimdi bir gider bütçesine 

bakalım, yani mevcut yönetimimiz, önümüze bir yılda, 12 ayda ne kadar bir bütçe ile çalışacak, yani 

ne kadar bir para sağlaması lazım ki, kulübün hayatiyetini sürdürebilsin, bakın şimdi, SPK nın 

koyduğu engel dolayısıyla bu sene yapılan faaliyet raporlarına dikkat edin, çok önemli bu, çok 

önemli bir farklılık var. Bütün o şirketler ve dernek, yani ana kulüp, 1 Ocak – 31 Aralık muhasebe 

planına tabi tutulmuştur. Yani hepsini aynı gözlükle görme şansımız var şimdi, bu olamaz 

deniyordu, üstüne gittik, sağ olsunlar yönetim de buna destek verdi. Ve SPK bunun olabileceğini 

söyledi bize ve oldu. Rakamlar doğrudur, yanlıştır. Onlar detay. Bu adımı attık biz. Ancak bir şartla, 

bize sağladığı bu dönem, mali dönem değişikliğini aynen o şirketin ortakları olması nedeniyle, SPK 

halka da bildirmek zorunluluğunu koydu, onu da kendileri yaptı zaten. Ama bütçeye gelince, şimdi 

ondan girdim buna, bütçeye gelince, bu müsaade yok. Bu müsaade olmadığı için, yönetim de haklı 
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olarak bu yıla, Galatasaray spor kulübü, konsolide, yani dernek, artı şirketler bütçe rakamını 

veremiyor. O zaman ne yapacağız? Şimdi ben size geçen senenin gider rakamını vereceğim. Nedir 

o? Geçen senenin gider rakamı 393 milyon 850 bin lira. 2010 yılında, bir önceki yılda aşağı yukarı 

300 milyonun üzerindeydi. 300 milyonla bu rakam arasındaydı. İki yıl üst üsteyi söylüyorum size. 

Şimdi ben size soruyorum. Allahınızı severseniz, önümüzdeki bir yılın bütçesi kaç para olur? Tabii 

ki 350-400 milyon TL civarında olacaktır. Bu böyledir. Kimse bunun aksini söyleyemez. Çünkü 

yerlere yatmış bir futbol takımı, mutlaka bir şeyler yapmamız gerekir, falan, filan. Şimdi yukarıdaki 

rakamlarla ve başında okuduğum anlayışla, yani biz borçlarımızı, gelirlerimizi ödeyeceğiz 

anlayışıyla, söyler misiniz bana, bu 400 milyon bütçe ve bu bunca sorun, yönetim bunun içerisinden 

nasıl kalkar? Yönetimin nasıl kalkar derken, yönetimin başarısız, verimsiz, etkisiz bir yönetim filan 

olduğunu söylemiyorum. Şu salondan bir yönetim oluşturalım. Faruk Süren başkanımızı da başına 

koyalım, Ali Dürüst orada yanına koyalım, İnan ağabeyi de yönetime alalım, birçok kişi var burada, 

aynı şekilde, yüksek deneyimli, hadi bakalım biz bu durumda, desinler ki, hiç problem değil. Biz, 

kolay değil. İnanın kolay değil. Oylama yapayım mı abi, kolay mı, değil mi diye? Çünkü herkes 

eminim kolay değil diyecek. Ama beni yanlış anlayacaksınız. Şimdi bakınız bir de kâr zarara 

bakalım, yani bu kadar gelir yüksek. Para hareketi yüksek, kâr zararımız ne diyeceksiniz değil mi 

efendim? Geçen sene, geçen sene yani 2009 yılında zararımız 60.9 milyon TL idi. 2010 yılında 90.6 

milyon olmuş zararımız. Yani bu kadar tur, bu kadar heyecan bu kadar şey içinde, sorunlar var ve 

böyle bir tablo ile karşı karşıya geliyoruz. Şimdi az önce İnan ağabeyim de tetkik etme vaktini 

bulmuş, çok, çok ciddi, çok ciddi bir ipotek, haciz, rehin, teminat yağmuru altındayız. Tabii bu çok 

eski yıllara yalnız yanlış anlamayın, yani bu yönetimin döneminde filan olmadı, daha eski yıldan, 

ama yığılmış. Her şeyimiz kelepçeli. Nedir bunlar? İpotek, haciz, rehin, teminat mektubu, temlik 

hepsi var. Yalnız temlik 428 milyon TL temlik var. Biliyorsunuz bankalar 10 lira verirler, 100 lira 

garanti alırlar. Öyledir. Ama şu anda bunun altındayız, 1 milyar 114 milyon lira, demin saydığım 

teminatların altındayız. Az önce söylediğim durumdayız. Şimdi bunun dışında bir de şey var. Bu 

rakamlara girmeyen, bu da ayrı bir dramımız. Bizim bir şarta bağlı sporcu yükümlülüklerimiz var. 

Yani sporculara olan ileri yıllara ait olan borçlarımız var. O da önümüzdeki 4.5 yıl için 95 milyon 

TL de burada var. Bunlar da ödenecek para. Şu anda 2010-2011 bu sezon, Mayıs ayında bitecek olan 

sezon için borcumuz dikkat edin 18.5 milyon. Önümüzdeki 2011 yılında da 41 milyon, sadece 

futbolculara bugün almış olduğumuz, elimizde bulunan futbolculara olan borç bunlar. Az önce 

söylediğim borç rakamının dışında bunlar. Şimdi TT arena, önümüzdeki yıllardan gelir bekliyoruz 

ya, ona farklı yönden yaklaşalım. Arena stadının 88.2 milyonu, hasılatı nasıl özetleyeyim artık bunu, 

söyler misiniz? Bunlar özetlenmez, bunlar zaten özet. Bunları bilmeye mecburuz. Şimdi o da 

harcanmış gitmiş. Sponsorluklar, şu anda elimizde bulunan sponsorlukların, gayet açık söylüyorum. 
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Yönetim orada, Erdal bey de buradadır. Çok önemli kısmı, çok önemli kısmı harcanmış durumda. 

Veya temlik edilmiş durumda. Buna 100 milyon tutarlı olan Türk Telekomla, 65 milyonu stad isim 

hakkı, 35 milyonu göğüs forması olmak üzere, bir örnek. Onun da önemli kısmı temlikli veya 

harcanmış durumda. Bunlar gerçekler. Şimdi bunlar böyle oldu mu? Bizim burada birçok reklamcı 

arkadaşım var. Bizim reklam, reklam mecralarımız tükenmiş durumda. Florya’nın her tarafı reklam. 

Yeni stat aynı, biz nereye reklam koyacağız, nereden reklam alacağız? Hangi konuda sponsorluk 

alacağız, bunlar hep düşünülecek, mücadele edilecek konular. Şimdi naklen yayın gelirlerimiz çok 

düşüyor. Bu sonuçlar dolayısıyla biliyorsunuz, birleşme öncesi, likit sıkıntısını, sportif birikimlerden 

temin ederdi Galatasaray, şimdi diyeceksiniz ki bu yıllardır böyle zor dönüyor idiyse bunlar, hep 

zarar ediyorduysanız, bu para nereden geliyordu? Bu para nereden geliyordu biliyor musunuz? Bu 

para sportif a.ş. nin birikimlerinden geliyordu. Şimdi biz birleştik, artık o musluk, fena halde sıkıştı, 

bırakın akmayı, damlamayacak. Orası bitti. Şimdi nakit ihtiyacımızı biz, kendi çabalarımızla, 

bankalardan vs. kullanacağız. O harcama bitti ve birleştiğimiz tarihte, yanlış hatırlamıyorsam, beni 

düzeltsinler. Sportif A.Ş. nin grup şirketlerinden özellikle Futbol A.Ş. den alacağı olan rakam, 392 

milyon TL civarındaydı. Bizim bugünkü tüm banka kredimizin iki misli. Hani diyoruz ya, biz nasıl 

yaşıyoruz, görmüyor musunuz, bunu soran yok. İşte buradan yaşıyorduk. Şimdi buradan sonra, 

buradan bize nefes alma hakkı yok. Şimdi tüm bu olumsuzluklarla boğuşmak durumunda olan 

yönetime baktığımız zaman da görüyorsunuz işte tekrarlamayacağım, maalesef beni affetsin, başkan 

burada mı? Darmadağın etti. Ben onu kabahatli bulmuyorum, maalesef olmadı. Mehmet Helvacı da 

bizim kardeşimiz. Olacak iş değil. 5 yıldır bu kulübün bütün sırlarını, konularını, başkan Adnan 

Polat ve bugünün bazı yöneticileriyle paylaşmış, son 5 yılın kısmen ikinci başkanı, kısmen hukuk 

gruplarımızın başı, sevgili Prof. Kardeşimiz Mehmet Helvacı, tümüyle ve iki arkadaşı, Vedat Eşkinat 

ve Doğan Yalçınkaya, yönetimin içinde resmen yönetime savaş açmış durumdalar, kendi 

mantıklarında, kendilerine göre felsefeleri olabilir, beni ilgilendirmiyor, benim tarihimde 

duymadığım, görmediğim, Kemal ağabeyin kitaplarına baktığım zaman, rastlamadığım bir tablo 

yaşıyoruz biz. Aynı yönetimin içinde, iki grup ve kıran kırana karşılar. 1905 oyu topladım mı, 

indiririm seni aşağıya. Diyor. Gazeteler yazıyor, yanılmıyorum bunda, şimdi dolayısıyla, dolayısıyla 

iki yönetici istifa edeni de, şu anda 3 artı 2 istifa etmiş, bu kadar sıkıntılı, bu kadar problemli bir 

durumda, biz 5 yönetici eksik olarak çalışıyoruz. Galatasaray tarihinin hiçbir döneminde böyle 

inanılmaz bir yönetim tablosu yaşamadı. Bu kadar büyüğüm var, işte Mükerrem ağabey de orada, 

yaşadın mı Mükerrem ağabey? Şimdi ben başkanıma aksi fikirde olanlar lütfen beni affetsin. Merak 

etmeyin oylama filan da yapmayacağım. Oylamayı bir tek yapacak kişi var burada, o da sevgili 

başkanım Adnan Polat’tır. Şimdi söylediklerim ve şimdi söyleyeceklerim ne bir tehdit, ne bir şantaj. 

Çünkü ben ne imza kampanyasını, ne içindeyim, ne de ibrayı düşünen bir insanım. Beni tanıyan 
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bilir. Dost ve gerçekçi bir Galatasaraylının, size ve ekibinize çağrısı olarak, lütfen sevgili Adnan 

Polat başkanım, bunu böyle mütalaa edin çok rica ediyorum. Bu çirkinliklere bir son vermek, 

camiaya gelmesi kesin olan erken seçim kararınızı mali genel kurulu beklemeden verin, neden daha 

önce verin? Her geçen gün bizi daha çok karıştırıyor. Şimdi 11000 genel kurulu üyenizi, 21 milyon 

taraftarınızı rahatlatın. İnanın başkan, Türkiye'nin her noktasındaki Galatasaraylı, bugün sıkıntıda, 3 

günde bir anket yapın, 20 tane vilayet seçin, sordurun, bir sürü profesyonel var. Bu cevabı 

alacağınızı size garanti veriyorum ben. Dolayısıyla siz dediniz ki, Galatasaray Türkiye. Hatta ben 

dedim ki, bu çok katı oldu dedim hatırlarsanız sevgili başkanım. Şimdi ben size diyorum ki, gelin 

şöyle bir karar alın, hem bu salonda oturanların çok büyük bir kısmını, hem Galatasaray’ın bütün bir 

sistemini, hem de Türkiye'yi rahatlatın. Artık yakamızdan düşsün medya da. Önünüzde çok ciddi bir 

süre olacak. Ben demiyorum ki, az önce konuşmacı büyüklerimden bazıları, dedi ki, ayrıl. Ben ayrıl 

da demiyorum. Rica ediyorum. Şu kadroyu bir defa düzeltmeniz lazım. Önümüz açık, ortada bir 

başkan namzedi fiilen yok. Ama yarın olabilir, uzun süre koyun, şart değil, yakın süre de koymayın. 

Ama bu sistemi rahatlatın, bunu yapmazsanız, hiçbir şey olmaz. Bu kulüp gider, ama nasıl gider? 

Biz seneye burada buluşuruz, ben yine, ben yine bu tür konuşmalarımı yaparım. Bak, ben hayatımda 

bak ben dememiştim bile demedim. Belki biraz daha canım ağabeyimden fırça yerim. Ama çok 

farklı koşullarda konuşuruz, sevgili başkan, bu gece yastığınıza başınızı koyun. Bütün iyi kalbimle, 

samimi temennilerimle, belli verilerimle söylüyorum. Bana gelin, çağırın deyin ki, Hayri bunu sen 

saçmalıyorsun, baş başa tartışalım, ama ben eğer haklıysam, lütfen gereğini yapın. Siz demokratik 

olarak önünüz açıktır, sonuna kadar bunu bütün salon burada kabul eder. Ve böyle bir hareket hiç 

kimseyi anti demokratik bir hareketle başkan düşürüldü demez, çok açık konuşuyorum. Ben 

Galatasaraylıyım, bu salonda bulunan herkes de iyi bir Galatasaraylı. Burada o taraf, bu taraf yok. 

Ben geçen dönem biliyorsunuz, sayın başkana karşı olan listede birçok ciddi bir muhalif üyeyim, 

karşısında seçime girdim ben, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. O biliyor. Şu konuşmalarımda o gün, o 

pozisyonda olmamın ve içimde bir intikam duygusu olmasının hiçbir alakası yok. Hepinizi saygıyla 

sevgiyle selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim biz de Hayrettin Kozak arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Dr. Teoman Kadıoğlu.  

Dr. Teoman Kadıoğlu:  

Sayın başkanım ve sayın divan kurulu üyeleri, Teoman Cem Kadıoğlu, Dr. Teoman Cem Kadıoğlu, 

5619. 5 yıllık bir divan kurulu üyesi olarak, öncelikle divana yeni katılanlara hoş geldin demek 

istiyorum. Divanın sizlerle güç ve dinamizm kazanacağına inanıyorum. Başkanlığının ilk gününden 

beri, sayın başkanımız divana çok büyük önem vermiştir. Önemli konuları hep divana saklamıştır. 

Divanda açıklamıştır. Bence de divan sorunlarımızın konuşulduğu yerdir. Gazetelerde veya divandan 



32 

 

birkaç gün önce gece yarısı televizyon programlarında değil, önemli konularımız burada 

konuşulmalıdır. Biz Galatasaraylı büyüklerimizden böyle öğrendik. Ben de bu nedenle huzurunuzda 

söz almış bulunuyorum. Sadece 6, 7 dakikada görüşlerimi açıklayacağım efendim. Sevgili 

Galatasaraylılar, günümüz Galatasaray’ının sorunları bir anda ortaya çıkmamıştır. Uzunca bir süreçte 

ortaya çıkmıştır. Çareyi bulmak için tespitlerimizi doğru yapmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz 

sıkıntılı durumun temel sebebi, sanılanın aksine, sportif başarısızlıklar asla değildir. 

Galatasaray’ımızın hem yönetim biçimi, hem de yönetimi, özelikle yönetim biçimi, maalesef 

yıpranmıştır. Yönetimin yıpranmasına neden olan unsurlar, sportif başarısızlığı, bir sonuç olarak 

beraberinde getirmiştir. Bu noktaya nasıl geldik dediğimizde, bence top çizgiyi geçmediği için değil, 

gerçek kurumsallıktan uzak yöntemlerle, kötü bir yönetim modeliyle ve kötü yönetilerek bu noktaya 

geldik. Camiamıza baktığımda, 35 yıldır bu camianın içindeyim. 3 ayrı grup görüyorum şu anda, 

kitlelerle konuştuğumda, değişik gruplarla konuştuğumda 3 ayrı grup görüyorum. İmzacılar, 

ibracılar ve iknacılar olarak üçe ayırıyorum. Bir grup imza topluyor, genel kurul yapmak için, 

ibracılar ibra etmeyeceğiz diyor. İknacılar da birilerini bir şeylere ikna etmeye, imza ve ibra gibi, 

geleneğimizde olmayan yöntemlerden uzak tutmaya çalışıyor. Konuşmamın sonucunda benim hangi 

görüşte olduğum zaten ortaya çıkacaktır. Şimdi bu kısa 5 dakikalık değerlendirmemi, sportif, mali ve 

idari olmak üzere 3 noktada yapmak istiyorum. Açıkçası sportif başarıyı pek konuşmak 

istemiyorum. Ezeli rakibimiz karşısında, son yıllarda tüm branşlarda mağdur durumdayız. Avrupa'da 

yokuz, ligde küme düşme hattına yakınız. Unutmayalım, Galatasaray bir spor kulübüdür. Sportif 

başarı çok önemlidir. Ama hadi şimdilik sportif konuları geçelim. Çünkü hep övündüğümüz gibi, 

Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir. Madem sportifi geçiyoruz. Kısaca mali konulara 

gelelim. Mali açıdan devir ile ilgili sorunlar birlikte yeni Ali Sami Yen tamamlanmış, önemli miktar 

hisse hâlâ dışarıda kalsa da şirket birleşmesi gerçekleşmiş. Riva’da olumlu ilerlemeler sağlanmıştır. 

Bunlar elbette kulübümüzün mali geleceği açısından olumlu gelişmelerdir. Ciddi ve giderek 

ağırlaşan bir borç yüküne rağmen, geleceğe biraz umutlu bakmamızı sağlamaktadır. Tabii burada da 

sorulacak sorular var. Biraz teknik olmakla birlikte, birleşme sonrasında Futbol A.Ş. nin yüksek 

birikmiş zararı neticesinde ve Sportif a.ş. nin düşük sermayesi nedeniyle, negatif sermayeye 

düşülmüştür. Bu durum basın tarafından Galatasaray iflas etti diye speküle edilmiştir. Bu önceden 

öngörülerek sermaye artırımına gidilebilirdi. Nedense yapılmadı. Bu sıkıntı yaşandı. Fakat mali 

duruma baktığımızda sonuçta, yanlış transferler ile paralarımız çarçur edilmezse, 

gayrimenkullerimiz akıllıca değerlendirilirse, yani kulüp bundan sonra akıllı ve iyi idare edilirse, 

Galatasaray’ımızın geleceği mali açıdan ümit verici görülebilir. Tabii kulüp iyi idare edilirse, şimdi 

bir ara konu söylemek istiyorum, sayın başkanım, Galatasaray Türkiye’dir dediniz, Galatasaray 

TV’ye şifre koydunuz. Ben bilmiyorum değiyor mu aldığımız paraya? Tüm Anadolu, tüm gençler, 
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çocuklar, Galatasaray tv’yi izlese, dergi, bonus kart, mağaza ürünleri, televizyonumuzdan tanıtılsa, 

pazarlansa, bunun misli ile para ve daha önemlisi, taraftar ve sempatizan kazanmaz mıyız? Bu 

değerli imkânı kullanamadığımızı yıllardır defalarca söyledim. Bu fırsatla da hatırlatmak istedim. 

Şimdi gelelim idari konulara, tüm veriler, son zamanlarda Galatasaray’ımızın idaresinde idare 

üslubunda sorunlar olduğunu göstermektedir. Üye sayımız çok artmıştır. Galatasaray’ımız büyürken 

üye profilimize çok dikkat etmeliyiz. Etik değerlerimizde oluşan erozyona dur demeliyiz. Maalesef 

Galatasaray’ımızın son zamanlarda duruşu ve üslubu değişmeye başlamıştır. Bizi farklı kılan, bizi 

biz kılan, Galatasaray farklılığını yaratan en önemli değerlerimiz, başta vefa, son zamanlarda 

unutulmuş, sevgi, saygı, birlik ortamı ortadan kalkmıştır. Stadın yapılması, şirket birleşmesi gibi, 

başarı unsuru kabul edilecek her gelişme, yönetimdeki kişiler tarafından bireysel başarılar olarak 

ortaya konulmaktadır. Sadece kendisine ve mevcut yönetime mal edilmektedir. Oysaki Galatasaray 

da devamlılık esastır. Ben yoktur, önceki ve sonraki yönetimlerle biz vardır. Son yıllarda 

Galatasaray’ın kurumsallaşması hedefleniyor, şirketler kuruluyor, kurumsallık deniliyor, fakat ben 

Galatasaray’ın kurumsal idare edildiği kanaatinde değilim efendim. Getirileni, getirilen sadece sahte 

kurumsallıktır. Kurumsalmış gibi yapmaktır. Bu durum maalesef kurumsal olmamaktan daha da 

kötü ve aldatıcıdır. Son günlerde ortaya çıkan bir örneği vermek istiyorum. İstifa eden futbol şube 

sorumlumuz Haldun Üstünel televizyonda söylüyor. Futbolda kurumsal yapı istedim, başkan futbolla 

ben ilgileneceğim dedi, ben de kabul etmedim, istifa ettim diyor. Hani nerede kurumsallık? Aradan 8 

ay geçiyor. Başkanımız çıkıp beyanat veriyor, artık futbolla vakit ayıramamıştım, ben ilgileneceğim 

diyor. Peki, ne oldu bu arada geçen sürede? Nerede kaldı bu kurumsallık? Sadece son birkaç yılda, 

100 milyon euroyu aşan ve hiçbir yarar sağlamayan transferler nasıl yapılıyor? Kurumsallık bu 

işlerin neresinde? Soruyorum sizlere efendim. Sevgili başkanım, kurduğunuz yönetimin en kritik 

görevlerindeki 3 kişi başta olmak üzere, 5 Yönetim Kurulu üyesi devre dışı kaldı. Yönetim Kurulu 

içinde ayrılıklar, cepheler oluştu. Hatta hâlâ mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin birbirleri hakkında 

ekonomik çete suçlamasında bulundukları divan kürsümüzden dile getirildi. Bunlar Galatasaray için 

kabul edilemez durumlardır. Sorun yokmuş gibi, yola bu yönetimle bu şekilde devam edemezsiniz. 

Yolda aracımızın lastiği patlamışsa, olsun böyle de gidiyor diyemeyiz. Arızayı düzeltmezsek, ne 

hızla ve ne yöne gideceğimiz de pek belli olmaz. Bu gidişe bir dur demenin zamanı bence gelmiştir. 

Sayın Başkanım, Galatasaray ı şahıslar değil, değerli Galatasaraylılardan oluşan genel kurul üyeleri 

doğru seçimleri yaparak, düze çıkarabilecek güçtedir. Artık bulunduğumuz bu noktada yeni bir 

başlangıç yapmaya, güven tazelemeye mecbursunuz. En önemlisi birlik ve beraberlik, sevgi ve 

saygının tekrar tesis edilebilmesi için yeni bir başlangıç yapmaya mecbursunuz. Kadronuzun 

eksiklerini tamamlayın, değerli Galatasaraylıları, ekibinize katın, tazelenen bir güven ile yeniden ve 

güçlü olarak karşımıza gelin. Her şeyin çok daha çözülebilir olacağını göreceksiniz. Bunu çok iyi bir 
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Galatasaraylı olan Adnan Polat için yapmalısınız, bunu size oy verenler, sizi sevenler için de 

yapmalısınız, bunu Galatasaray için yapmak zorundasınız. Lütfen sizi sevenleri daha fazla üzmeyin, 

lütfen Galatasaray ı sevenleri de daha fazla üzmeyin. Aksi takdirde bu girdap Galatasarayımızı daha 

da hırpalayacaktır. Galatasaray’ımızın elindeki gayrimenkuller sonsuz değildir ve geri dönüşü 

imkânsız bir noktaya sürüklenme riskimiz ciddi olarak bulunmaktadır. Sayın divan kurulu üyeleri, 

yeni bir başlangıcın, yeni bir heyecan dalgasının doğması için gereken doğru zamandayız. Bu irade 

ve gücün sayın başkanla veya son çare olarak gerekirse Galatasaray’ımızın hazirununda olduğuna 

inanıyorum. Sevgili başkanım lütfen gereğini kendiniz yapınız, sevgi ve saygılarımı sunuyorum 

efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Sayın Dr. Teoman Kadıoğlu’na biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Ece. Buyurun efendim. 

Murat Ece:  

Sayın başkan, değerli üyeler, mali konulara değinerek bir konuşma yapmak istiyorum. Hazırlanan 

faaliyet raporundaki rakamlar üzerinden giderek çok net bir şekilde fazla kafanızı yormadan birtakım 

hususlara değinmek istiyorum. Galatasaray’ın herkes borçlarını soruyor, hatta babam da soruyor, 

oğlum borcunuz ne kadar diye? Mali tablolara baktığınız zaman, hiç kafanızı karıştırmayın, 

Galatasaray’ın net borcu, 353 milyondur. Bunu nasıl hesaplıyorum, yükümlülüklerden eksi 

alacakları çıkardığınız zaman, aktifteki paraları çıkardığınız zaman, 350 milyondur. Bunun da dolar 

olarak karşılığı yaklaşık 233 milyon dolardır. Şimdi bunun haricinde mali tablolara baktığınız 

zaman, gazetelere düşen bir hadise var ki, ben bundan rahmetli başkanımız Özhan Canaydın’ın ben 

bırakıyorum dediği mali kongreden beri üstünde ısrarla söylediğim bir konu var. O da eksi öz 

kaynaklarla hiçbir yere gidemeyeceğimizdir. Ve nitekim ben burada hiçbir zaman iflas kelimesini 

kullanmak istemedim, iflasın olabilmesi için zaten birtakım teknik hadiseler var. Ama bilânçosuna 

baktığınız zaman, halka açık şirketimizin öz kaynakları eksi 28 milyon. Bunun anlamı şu. Bizim 

bunu öz kaynaklarımızı bir kere artıya çevirmemiz lazım. Yani eksi öz kaynakla devam edemezsin. 

Şimdi burada çok enteresan bir hadise var tabii. Bu nasıl düzelecek? O bilançoya baktığınız zaman, 

benim teknik olarak düzelmesi pek kolaymış gibime gelmiyor. Yapabileceğiniz tek bir tane hadise 

var. Çünkü manevra kabiliyetiniz yok, asetleriniz yok, sabit kıymetleriniz yok. Varlıklar derneğin 

bilançosunda. Derneğin konsolide bilançosuna baktığınızda, o yüzden öz sermaye eksi değil. Şimdi 

ne yapabilirsiniz? Futbol takımı var. Futbol takımı yaklaşık olarak 166 milyona değerlenmiş 

vaziyette. Tabii burada dikkatinizi çekerim, 166 milyona değerlenmiş bir takım ligde 11 inci. Yani 

daha önceki konuşmacılar bunu anlattılar, boyuna futbolcular, geliyor, gidiyor, geliyor gidiyor. 

Ligde 11 inciyiz. Var, altıncı olabilir, 5 inci oluruz. Zaten onları konuşuyoruz şu anda. Muvaffakıyet 

olarak o gözükecek. Bu takımın değeri artırılabilir. Benim teknik olarak söylüyorum. Artar mı? 
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Gidip bir değerleme raporu alırsınız bir yerden. Atıyorum Arda 15 milyon gösterilirken, 20 milyon 

Arda’nın değeri diyebilirsiniz. Şunun değeri şu dersiniz, 2 mislidir haddizatında bunun, burada 

rezervler var dersiniz, öz kaynakları düzeltebilirsiniz. Bu ne kadar inandırıcı olur veyahut da bu 

şekildeki bir bilânço ile ne kadar rahat hareket edebilirsiniz? Onu anlamıyorum. Yıllardan beri 

benim burada duyduğum bir şey var. Alınan avanslar önemli değil, bunlar borç değil deniyor. O 

demin verdiğim 350 milyonun içinde. Yani bunlar nakit çıkışı gerektirmeyecek diyor, mesela Türk 

Telekom Arena’da oynayacağız. Oradan aldığımız avanslar takım sahaya çıkacak, ödeyecek, 

oynayacak ödemiş olacağız. Veyahut da atıyorum işte forma reklâmı var. Forma reklâmını aldık, 

avansını aldık harcadık, Elano’lara filan, e önemli değil, çünkü takım çıkacak sahaya, formasıyla 

çıkacak, ödeyeceğiz. Dolayısıyla nakit çıkışı olmayacak. E peki nasıl olacak bu iş? O takım nasıl 

sahaya çıkacak? Oradan finansmanı nereden bulacağız? Bundan sonraki gelen yönetimler, yine mi 

ileriyi satacaklar? Onun için o hani nakit çıkışı gerektirmeyen borçlar var ya, o sanki borç değilmiş, 

nakit çıkışı gerektirmeyecekmiş gibi kaale alamazsınız. Onun anlamı şudur. Siz Galatasaray’ın 

geleceğini yemişsiniz demektir. Bunun muhasebede başka hiçbir anlamı yoktur. Varsa bu konuyu 

bilen bir arkadaşımız varsa, ağabeyimiz varsa, gelip burada anlatsın. Nasıl oluyor da bu bir borç 

sayılmıyor ve nakit çıkışı gerektirmiyor. Tamam nakit çıkışı gerektirmiyor da, o zamanki masraflar 

ne olacak? Benim diğer bir konum da, sayın başkanımız Polat’ın geçen sefer yaptığı konuşmada ben 

bir yere çok takıldım. Burada kaç kişi takıldı, kaç kişi takılmadı bilmiyorum. Benim elimde belgeler 

var dedi, ben belgelerle konuşacağım bundan sonra dedi, konuşun bakayım dedi sıkıysa. Anlamı bu. 

Kibarcasını söyledi tabii, bu şekilde söylemedi. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Benim ilk 

hatırladığım kongre, 1963. Sayın Ulvi Yenal’ın, babamın rahmetli Rüçhan ağabeyimin olduğu 

Yönetim Kurulu, 12 yaşındayım, dinliyorum. En sert kongrelerden biridir. O zamandan beri ben bir 

başkanın çıkıp, böyle bir laf ettiğini duymuyorum, hatırlamıyorum. Kemal ağabeyimin, sevgili 

Kemal ağabeyin kitabını da araştırdım, baktım, orada da yok böyle bir şey. Şimdi bir başkanın elinde 

belgeler varsa, Galatasaray’ın menfaatleri nedir? Bunların ortaya dökülüp tabii ki halka açık bir 

şekilde değil, kapalı kapılar ardında ve bununla ilgili gerekenin yapılmasıdır. Ben bu şekilde 

düşünüyorum. Yani bunun üstünü örtmek, Galatasaray’a hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü Galatasaray 

bundan dolayı bir zarar görmüşse, ileride de zarar görebilecek demektir, önünü almazsanız. Üçüncü 

bir konu, benim algılayamadığım yine başka bir şey var, sürekli olarak sayın başkanın 

söylediklerinden, Sayın Başkan, 17 şampiyonluğun 4 ü benim diyor, doğru. Tarih yazıyor, doğru 

kabul ediyorum. Hiçbir itirazım yok. 2000 yılındaki UEFA kupası benim kurduğum takımla alındı 

diyor. Olabilir, konuşulabilir, yani o sayede mi alınmıştır, içinde 3 tane adam var benim bildiğim, 

onun döneminde alınan. İki tane Hakan bir tane Ergun, bu arada % 100 onun da hakkı vardır, ama 

Fatih Terim’i zamanında kulübe kazandıranların da hakkı vardır. Ortada bir birikim var, Hagi’yi 
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alanın da vardır, Popescu’yu alanın da vardır. Yani biz Galatasaray’ız, bazen bunu unutuyoruz. Her 

şeyin bir kişi tarafından yapıldığı ve sahiplenildiği bir ortama girmiş vaziyetteyiz. Bir de bu başarılar 

tamam, herkesin payı var, yani ben sayın Polat’ın payı yok demiyorum. Gayet tabii ki var. Ama biz 

camia olarak kazanıyoruz bütün şampiyonlukları. Bir de dikkatimi çeken bir hadise var. Yani 

Galatasaray Türkiye dendi ya, alışırsınız, alışırsınız diye bir laf var. Sportif başarı önemli değil diye 

bir şey yayılmaya başlandı şu anda. Yani ne olacak, okuyorum işte 14 sene şampiyon olamadık. Şu 

olamadı, bu olamadı. Çok basit bir örnek vereyim ben size, bir fabrikayı kurarsınız. O fabrikanın 

kuruluş amacı, sonunda o ürettiğiniz malı satmaktır, o malı satamazsanız o fabrika işlemez. Gitmez. 

Galatasaray spor kulübünün de amacı sportif başarı kazanmaktır. Şayet bunu top direkten döndü, 

Gaziantep maçında, şayet içeri girseydi turu atlamıştık seviyesine bir başkandan indiği zaman, 

söylediği zaman, ben hayretle karşılıyorum. Ben hiçbir zaman için hatırlıyorum çocukluğumda 

Selahattin başkanımızın, rahmetli Ulvi Yenal başkanımızın, Suphi Batur’un, Sadık Giz’in filan böyle 

laflar ettiğini hiç hayatımda hatırlamıyorum ben. Ha bunu o zaman futboldan sorumlu Turgan Ece 

ederdi. Ama başkandan hiçbir zaman için bu lafları duymadım ben. Bir de hadiseyi buraya 

indirgediğiniz zaman, yani başarıları, top çizgiyi geçti, geçmedi, ona baktı filan, falan. Olay 

çarpıtılıyor bence. Çünkü Fenerbahçeliler de konuştuğunuz zaman, onların da başkanı aynı dille 

diyor ki 86 daki şampiyonluğumu diyor çaldınız diyor. Öbüründe o zaman bir şampiyonluk aldık, 

Edu ile kalecisi birbirine girdi. Yani demek istediğim şu, sportif başarı iyi bir yönetimin sonunda 

ortaya gelir. Tıpkı 4 yıl arka arkaya şampiyon olduğumuz ve UEFA kupasını, ondan sonra da Süper 

Kupayı aldığımız yıllardaki gibi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Evet, biz de Sayın Murat Ece’ye teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Bilen, buyurun efendim. Kim el 

kaldırıyor? Beyefendi zamanında yazdırmıyorsunuz kendinizi, son, en sona yazarız. Efendim. Peki, 

efendim sizi sıraya alıyorum. Estağfurullah. Her zamanki nezaket, buyurun Mehmet bey. 

Mehmet Bilen: 

Sayın başkan, değerli üyeler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir, konuşmama önce sayın 

divan heyetine bugünkü gündem nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uzun bir süreden 

beri sürekli divan toplantılarında öncelikle divan üyelerinin konuşması gerektiğini vurguluyorduk. 

Divanın en önemli fonksiyonunun bu olduğunu söylüyorduk. Geçen toplantıdan itibaren sağ olsunlar 

başkanımız bu konuda gündem düzenliyorlar. Bundan açıkçası çok memnunuz. Divan amacına 

uygun bir çalışma içine girmiştir. Konuşmamı bugün sayın başkanımızın geçen toplantının sonunda 

yaptığı üyelerin konuşmalarına cevabi olarak yaptığı açıklamalarda vurguladığı bir hususu sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Dedi ki, bu kürsüye gelip, amatör şubelerle ilgili konuşma yapan üyeler, 

sizlere doğru bilgi vermiyor, sizleri yanıltıyor dedi. Geçen toplantıda iki kişi, amatör şubelerle 
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konuştu. Biri ben, yüzme ile ilgili konuştum, biri de Ahmet Şenkal kürekle ilgili konuştu. Ahmet 

Şenkal federasyonun asbaşkanı, 50 senedir küreğin içinde, ben de 45 yıldır, yüzmenin, sutopunun 

içindeyim. Eskiden Yönetim Kurulunda bulundum ve özellikle buraya gelirken son derece titiz bir 

şekilde hazırlanıyorum. Hiçbir zaman, senelerden beri konuşurum. Yanıltıcı, yanlış bir konuşma 

hiçbir zaman yapmadım, her şey yazılı, buradadır. Zannedersem, zannedersem bu konuyla ilgili 

Yönetim Kurulu üyesinin sayın başkanı yanıltması sonucu, Sayın Polat burada böyle bir ifade 

kullanmıştır. Bu son derece hassas bir olaydır. Herkes bu konuda titizlik göstermelidir. Ben bu 

nedenle geçen toplantıda yaptığım yüzme şampiyonası ile ilgili bütün dokümanları, Federasyonun 

mührü ile kayıtlardan aldım ve şimdi bunu divana takdim ediyorum. Toplantıda yaptığım konuşma, 

yüzme federasyonunun kayıtlarına dayanır. Hepsi buradadır. İki kere iki dört olan matematikte, nasıl 

bizim bir sizleri yanıltma durumumuz söz konusudur? Ben tabii bunu anlayabilmiş değilim, ancak 

tabiatıyla buna bir cevap verme durumundaydım. Onu da burada açıklamış oldum. Buna bağlı 

olarak, kulübün mali, idari, sportif durumlarındaki erozyonun yanında, ben özellikle etik 

değerlerimiz konusundaki erozyona dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu sözleri bir hatırlamanızı rica 

ediyorum. Şantajcılar, satılık makamlar, arpalıklar, elimde belgeler var, açıklarım, onurlu iseler, 

istifa ederler. Ve bir de ekonomik çete. Şimdi neredeyiz, ne yapıyoruz, Galatasaray spor 

kulübündeyiz. Bu tanımların değil Galatasaray’la hiçbir spor kulübü ile bağdaşan bir yönü yoktur. 

Şantaj, tehdit, satılık makam, arpalık. Şimdi şantajcılar dediğimiz kişi, çoğu burada, biri de benim. 

Tabii şantajcı değiliz de, sayın başkanın gönlünden geçen öyle, 1500 duyarlı, genel kurul üyesi, 

tüzük hükmüne göre, bu tüzüğü yapanlar da Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Oğuz İmregün. Ve 

ekibi. Tüzük hazırlamış, içinde bir emniyet supabı olarak kulüp için gerektiğinde böyle bir imza ile 

olağanüstü genel kurula gidilme kuralını getirmiş, bu bir ihtiyaç, şimdi bunu yapanlar, şantajcı 

oluyor, çok enteresan, o zaman bu tüzüğü hazırlayan Sayın Oğuz İmregün şantaj maddesi koymuş 

buraya. Bu bir haktır, Galatasaray ı seven, Galatasaray ı düşünen, Galatasaray’a karşı duyarlı olan 

insanlar, bunu kullanmalıdır. Ben de bunu kullandım. Her kullanana da helal olsun diyorum. Bu bir 

Galatasaray hassasiyetidir. Bunun nesi şantajcılıktır? Peki, elimde belgeler var, belgeler varsa, biz 

açıklıyoruz belgeleri, siz niye açıklamıyorsunuz. Olan bir belge açıklanması gerekiyorsa ve 

mahzurlu ise, bu açıklanmadığında bunun tanımı nedir? Onu siz değerlendirirsiniz. Satılık 

makamlar, ya Galatasaray spor kulübünde, 45 yıldır kulübün içindeyim. Yönetim Kurulunda 

bulundum, şube kaptanlığında bulundum, her yerde bulundum. Ben hayatımda satılık bir makam 

neymiş, anlamadım gitti. Satılık makam, ha şu olabilir çağrışım olarak. Sayın Polat’la aynı masayı 

paylaşmış, aynı dönemde Galatasaray’a hizmet etmiş, bir Yönetim Kurulu üyemiz Galatasaray da 

birtakım yanlışlıkları bizim de bulunduğumuz bir icra komitesi içinde, çıkartıp ortaya getirdik, 

belgeleriyle. Ve 2 yıl dolduğunda, bu Yönetim Kurulu üyemiz hizmet dönemi bittiğinde haklı olarak 
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aynı masada çalıştığı Sayın Polat’tan bu bir hakkıdır, bu iki sene ben emek verdim, bunları ortaya 

çıkardım, lütfen tekrar eski günlere dönülmesin, bu titizlik bu durum devam etsin diyor. Bunun 

satılık makamla ne ilgisi var? Ne enteresan bir kavram kargaşasıdır. Yani arpalıkları, Galatasaray ı 

arpalık olarak kimseye kullandırmayacağım. Nerede bu arpalıklar? Yani bir açıklansın öğrenelim, 

bunlar yani hiç Galatasaray’a yakışan ifadeler değil. Ve bu arpalıklar da o arkadaşımızın bulunduğu 

yerlerde değil. Arpalıklar olsa olsa, çok büyük rakamlı o malum yerlerde olur. Oralarda değil. Bir de  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Değerli üyeler, bir dakika müsaade eder misiniz? Lütfen kapı ağzında birikmeyelim efendim, 

dışarıda görüşebilirsiniz. Buyurun efendim, devam edin. 

Mehmet Bilen:  

Kulübün ikinci başkanı, Sayın Mehmet Helvacı. Hukuk Profesörü. Sayın başkan diyor ki, onurlu ise, 

onurlu iseler, arkadaşları ile birlikte istifa etsinler. Helvacı da diyor ki, istifam için bir gerek yok. 

Ben de aynı görüşteyim yani bir üye olarak söylüyorum. Ben de orada olsam niye istifa edeyim? 

Yüz kızartıcı bir şey yapılmamış ki, istifa etmeyeceğim diyor. Haklıdır, yerden göğe kadar haklıdır. 

Genel kurul seçmiş, ben bir kişinin kendi gönlünden geçen bir isteğe göre niye istifa edeceğim. Ben 

de etmem. O zaman bu tanıma göre, sayın Helvacı, Prof. Hukuk Profesörü. Onursuz oldu. Bunun 

anlamı budur. Yani bu nedir? Şimdi Galatasaray kulübü başkanı olunca insanlara hakaret edilmesi 

mi gerekiyor? Yani bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Bunlar etik değerlerdeki çok büyük 

tahribattır ve bu konuda başka basit örnekler de vardır. Bir tane daha enteresan var. Sezgin’in 

istifasından sonra gazetede okudum. Kına yaksınlar. O da ayrı bir şey, yani bir magazinsel bir şey, 

ne ise. Şimdi mali kongreye gidiyoruz, belki ondan sonra bir seçim olabilir veya normal bir zamanda 

olur. Her zaman ben bunu söyledim. Mali kongrede, seçimde, Galatasaray da kongre üyesi olup, 

Galatasaraydan haklı olarak emeğinin karşılığında, hizmetinin karşılığında ücret alan, çalışan 

insanlar var, yani doğal bir şey. Kendi ihtisas konusunda görev yapıyorlar. Ancak bu kişilerin, hem 

tüzük hükmü nedeniyle, hem etik değerler nedeniyle, mali kongrede gelip açıklama yapmamaları, oy 

vermemeleri, seçimde de oy kullanmamaları gerekiyor. Ama öyle bir şey yok. Biz söylüyoruz, biz 

dinliyoruz. Patır, patır herkes geliyor, konuşuyor. Yönetim lehine konuşuyor. Yönetimle lehine 

çalışıyor, bir de üstelik sayın başkan çıkıyor, Tevfik Fikret salonundan maaş alan Galatasaray 

üyeleri, bana çok güzel hizmet ettiler diye bir de teşekkür ediyor. Yani biz bunları burada tabii 

bunları konuşacağız, bunları değerlendirmemiz lazım. Yani sadece bizdeki olay, futbol takımının 11 

inciliği değil, bunlar önemli olaylar. Hep belirtiyoruz, bir disiplin kurulu üyesi var. Gelmiyor da, siz 

ne derseniz deyin, yani biz ne dersek diyelim. Takır takır Sayın Polat’ın seçim bürosunda seçim 

ekibinin başında çalışma yönetiyor. Ve hâlâ da disiplin kurulunda, şu anda da muhtemel bir seçimin 

çalışmalarını yapıyor, e peki bu ne biçim iştir? Yani şimdi ben diyelim ki, karşısındaki listede 
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çalışıyorum, e peki o da orada, disiplin kurulunda orada görev yapıyor. Allah muhafaza biz disipline 

gitsek ne olacak? Yandı gülüm, keten helva. Yani ne olacak? Yani ben veya bir başkası, böyle bir 

şey olur mu? Siz disiplin kurulundaysanız, disiplin kuruluna uygun davranışta bulunursunuz. 

Disiplin kurulunun bir başka tanımı, haysiyet kuruludur, onur kuruludur. E ona göre davranmak 

gerekir. Yani siz hiçbir yerde hâkimin hâkimlik yaptığı semtte bakkal dükkânı işlettiğini, bir ticaret 

yaptığı görülmüş müdür? E peki burada da bu, onur kurulunda, disiplin kurulunda, patır patır 

çalışıyor, televizyonlara çıkıyor, övünüyor. E yani etik değer diye bir şey kalmamış. Bu disiplin 

kurulunun istifa etmesi gerekir. Şimdi Galatasaray ı korumak demek, yönetimlerin yanlışlarını 

görmezden gelmek demek değildir. Bir de yönetimin yanında olmak demek, yönetimin kronikleşmiş 

yanlışlıklarını görmemek de değildir. Saygı ile kulüp gerçeğini birbirine lütfen karıştırmayalım. 

Şimdi gelelim futbola, çok kısaca geçeceğim, durum ortada, çok fazla söylenecek bir şey yok. Ancak 

UEFA da birinci sırada yer almış bir kulübüz, çok kısa bir gün mü, iki gün mü ne birinci sıraya 

geldik. Şu anda ligde 11 inci sıradayız. Nereden nereye. Yani nereden nereye, bunun bir 

düşünülmesi lazım, bu yani bir tesadüf sonucu biz buraya gelmedik. Belki sadece Sayın Polat ve 

ekibinin günahı da değil ama Sayın Polat da çok uzun bir süreden beri, bugünkü ve geçen dönemin 

içinde etkin rol oynayan bir yöneticimiz. Gördüğümüz kadarıyla, günü kurtaracak telaşla, medyatik 

transferler yapıldı. Çok büyük paralar harcandı. Gelen futbolcular medyada bomba gibi patladı, 

sahaya çıktılar, sahada tık yok. Paralar gitti. Yani işin özeti bu. Ha ne oldu? Artık ama bu kadar da 

bir acemilik üst üste oluyor, biz de bu acemiliğe bir şey yapamıyoruz. Şimdi bazı üyelerimiz diyor 

ki, efendim ne var, seçtik. Devam edelim. Edelim ama yani kör gözün parmağına ısrarla bu olaylar 

oluyor. Şirketlerin birleşmesi için bankalardan 70 milyon alındı ve sayın başkan dedi ki, bu 70 

milyon sadece bu iş için kullanılacak. Ben zaten içimden tahmin ettim. Bu paranın bir bölümü, 

yarısı, bu iş için harcandı. Diğer bölümü de harcandı. 70 diye bir şey kalmadı. Tamam, sizlere Allah 

sağlık selamet versin, 70 bitti ve bunun için de büyük bir bölümde, bu yıl Ocak ayından itibaren 

alınan işte birtakım bizim Misimoviç’ler, ondan sonra Yekta, Stancu, Hagi’nin transferi ve 

Rijkaard’ın tazminatı nedeniyle, para yok. Buralara gitti. Kulübün borcu daha da arttı. Şu anda 

deniliyor ki, teknik olarak işte 31 ine göre belki, şu anda borç 500 milyona dayanmış, bu tempo ile 

giderken biz bu borca alıştık, 550, 600, 700, 800 gider bu borç. Bizim borcumuz yoktu. Ama bu borç 

böyle gidiyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. Bu kadar bu yönetime bu kadar destek veren 

gönülden destek veren ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, hiç bunları düşünmüyorlar mı? Bu kadar rahat 

harcamalar, bu kadar giden paralar. Bunun sonucunda hiç alınamayan sonuçlar, Türkiye'nin en 

pahalı kadrosu ile, takımı ile değil, kadrosu ile mücadele ediyoruz. Takım olamadık. Ve bugün 

benim ortalama tahminim, bugünkü futbol takımımızın değeri 200 milyon euronun üstündedir. Belki 

kağıt üzerinde değildir ama o kadar çok tazminat ödedik, o kadar çok boş paralar gitti ki, bu takımın 
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değeri budur. Bunun karşısında aldığımız sonuç, ligde 11 inciliktir. 10 milyon euroluk, 20 milyon 

euroluk, 30 milyon euroluk takımlar, takır takır ön planda gidiyor. Ondan sonra sayın başkanımız 

kalkıyor geliyor, burada ertesi gün gazetede okuduk, başkan diyorlar esti gürledi. Ya Allah sağlık 

selamet versin, sayın başkanımız, esin gürleyin ama biz sizi bize esin gürleyin diye seçmedik ki, biz 

sizi gidin Gaziantep’e, esin gürleyin diye, rakiplere esin gürleyin diye seçtik. Orada siz gürleyin, 

esin. Takımımız, essin, gürlesin. Niye gelip de burada bize esiyorsunuz, bizde bir şey yok ki. Netice 

olarak benden önceki arkadaşımın da belirttiği gibi, artık Galatasaray’ın önünde, gerçekten daha 

güçlü bir yönetim için bir an önce seçime gitme ve daha sonra da güçlü bir yönetim oluşturma ve 

futbol şubesini daha rasyonel, bir yönetim modeline kavuşturulma gerçeği yatmaktadır. Bugünkü 

Yönetim Kurulunun futbolla ilgili kişilerine baksak, 3, 4 kişi ilgileniyor, bir de dışarıda sihirbazımız 

var. Sihirbaz da dâhil, hiç kimse futbol kökenli değil. Yani 4 tane isimden bir tanesi kürekçi bile 

geldi. Kürekçi dahi futbolu yönetti. E, peki, ya 4 kişi var, sayın başkan da dâhil, başkan da futbol 

kökenli değil. Ben ne kadar futboldan iç içeysem, oradaki üyeler de o kadar. Herkes 70 milyon 

futbolcu. Bir tane 4 kişinin içinde futbol kökenli bir teknik direktör, bu işin eğitimini almış, ne 

bileyim futbolcu, bir insan olmaz mı ki, onlara bir farklı bir fikir söylesin. İnşallah olur. Şimdi ben 

uzasın ama güzel, güzel konular yani uzamasının hiçbir mahzuru yok. Onun için toplandık zaten. 

Hiç merak etmeyin, uzasın, uzasın. Şimdi bugün, gazetede çete savaşları diye bir haber var. 

Galatasaray yönetiminde Taner Aşkın ile Mehmet Helvacı arasında başlayan ve yönetimin 

bölünmesine neden olan ekonomik çete iddiasının detaylarını Sözcü ortaya çıkardı. Çok ağır sözler. 

Daha önce de burada konuşuldu. Bu ekonomik çete nedir? Sayın Taner Aşkın, böyle bir ekonomik 

çete var mı? Burada sizin adınız da geçiyor. Daha önce Sayın Mehmet Helvacı ben birtakım şeyler 

biliyorum, işte bunları açıklayacağım dedi, bir türlü açıklayamadı, nasip olmadı. Divandan kapalı 

oturum talebinde bulunuldu. O da kısmet ve nasip olmadı. Şimdi biz birtakım şeyleri konuşmazsak, 

bunları halının altına örterekten bir sonuç elde edemeyiz. Bilinen mahzurlu şeyler varsa, bunları 

lütfen ya bir kapalı divan toplantısında görüşelim, Sayın Helvacı açıklasın, ne ise bunlar bilelim. 

Veyahut divanda olmuyorsa, dışarıda kendi imkânımızla bir salon buluruz. Önümüzdeki hafta olur, 

bir akşam, Perşembe akşamı, Çarşamba akşamı bir yerde bir salon temin ederiz. Sayın Helvacı 

lütfeder, gelirler. Bize bu konuda bir açıklama yaparlarsa, biz de bu olayın gerçeğini yetkili 

insanlardan öğreniriz ve gazetelerde böyle magazinsel durumlara düşmeyiz. Burada gerçekler neyse 

onu konuşmalıyız. Gerçekten kaçarak bir şey elde edemeyiz. Ve burada doğru ne ise onu 

konuşmalıyız. Hep inanarak doğru şeyleri söyledik. Bundan sonra da aynı çizgide devam edeceğiz. 

Daha iyi, daha güçlü bir Galatasaray ümit ve arzusu ile hepinizi konuşmamı burada tamamlarken 

sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Mehmet Bilen’e teşekkür ediyoruz. Değerli üyeler, söz serbesttir dediğimiz zaman, iyi güzel, hoş da 

bu işin bir de sıhhatli durumu var. Şu anda saat 4 ü çeyrek geçiyor. Sırada kayıtlı Cihangir Onger, 

Özdemir Kalpakçıoğlu, Sinan Kalpakçıoğlu, Daniel Baruh, Nuri Erder, Turgan Ece, son dakikada 

ilave, Turcan Bolayır, insaf edin, yani sabaha kadar bu iş sürmesin. Turgan Ağabeyi sildim. Efendim 

peki, buyurun o zaman disiplin kurulunu müdafaa etmek üzere söz almak istiyorsunuz. Bir dakikayı 

geçmesin.  

Turcan Bolayır: 

Galatasaray’ın yüksek şahsiyetleri önünde konuşmaktan büyük onur duymaktayım sayın başkanım, 

genel kurul üyeleri ağabeylerim, kardeşlerim, öğrencilerim, ben konuşmayı sevmiyorum, esasen ben 

de rahatsızım, bir kaza da geçirdim. Fakat burada sayın başkanımız prof. Dr. Oğuz İmregün 

ağabeyim bulunmamaktadır, Cevdet Dayıoğlu ağabeyim bulunmamaktadır. Diğer üyeler de 

bulunmamaktadır. Mehmet Bilen kardeşim güzel konuşuyor, bize tokat atar gibi konuşuyor, bunlar 

istifa etsin, şey yapsın, pazarcı elma satar, elma satar gibi, bizim şahsiyetlerimize bu kadar kolay 

girebilir misiniz, siz? Siz bu hakkı nerede buluyorsunuz kendinizde, hiçbir şeye hazırsız, hazır 

olmadan konuşmam diyorsunuz. Bir konuşmanızda yanlış yaptınız, disiplin kurulu faaliyete geçsin, 

cezalandırsın dediniz. Yönetim Kurulu, disiplin kuruluna adamı havale etmeden, 

cezalandıramıyorsunuz. Yeni tüzüğe göre zaten Disiplin Kurulu’nun otoritesi de kalmamış. Yönetim 

Kurulu bizim cezalandırdığımız bir kişinin cezasını zaten disiplin kuruluna havale etmeden affetmiş. 

Biz zaten istifa etmek zorundayız. Sizin istifa edin demenize lüzum yoktu. Benim onurumu 

kanatmaya da hakkınız yoktur. Maruzatım bundan ibaret efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Evet Sayın Turcan Bolayır, disiplin kurulu üyesi. Açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sayın 

Cihangir Onger, buyurun efendim.  

Cihangir Onger:  

Sayın başkan, Sayın Yönetim Kurulu, saygıdeğer Galatasaraylı, hanımlar ve beyler, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 7467 Cihangir Onger. Ailemin 6 ferdi Galatasaray kulübü üyesi. İnşallah 7 

nci kızım da yakın tarihte üye olacak. Maalesef iki kuzenimizi kaybettik ve amcamı kaybettik. 4 

kişiyiz şu anda. Şunu ifade etmeye gayret ediyorum. Benim gibi olanların çoğu daha ana rahminde 

Galatasaraylı oluyoruz. Bir doğuyoruz Galatasaraylı olarak ve kendimizi bildik bileli de 

Galatasaraylı yaşayıp, bu şerefli camianın mensubu olmaktan büyük gurur duyarak devam ediyoruz. 

Çok üzülerek görüyorum, son birkaç aydır, Galatasaray’ın temel çivileriyle oynanıyor. 

Galatasaray’ın temel çivileri dediğim, Galatasaray’ın yazılmamış anayasası vardır. Bunu biz bu ön 

sıralarda oturan büyüklerimizden, ağabeylerimizden öğrendik. Doğduğumuz günden beri, okulda 
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öğrendik, büyürken öğrendik, hâlâ da öğrenmeye devam ediyoruz. Ama  Galatasaray’ın temel 

çivileriyle kimsenin oynamaması lazım. Ben bunu içinizden bir üye olarak, hem de 30 yılını 

doldurarak divan üyesi olmuş bir kişi olarak çok üzülerek teşhis etmekteyim. Çünkü bu bize böyle 

öğretilmedi. Galatasaray kulübü üyeliği sosyal yaşamı ile sportif başarılarıyla Türkiye'nin her 

alanında her kese önder olmuş üyeliktir. Yıllar yılı bizi kıskanıp, bizim yanımıza gelmeye cüret dahi 

edemeyen Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, bugün içine geldiğimiz durumdan dolayı maalesef sağda 

solda bizlerle alay eder hale gelmiştir. Değerli Galatasaraylılar, tüm Galatasaray camiasını aklıselim 

davranmaya davet ediyorum. Haddim olmayarak belki, çünkü geldiğimiz nokta çok üzücüdür.  

1990 lı yıllarda kulübümüzün çok ciddi maddi sıkıntılar içinde olduğu dönemlerde, bir Genel 

Kurul’da Sayın Başkanımız Alp Yalman, çıktı kürsüye ve şunu söyledi. Ben kulübü borçsuz 

devredeceğim, kimsenin kuşkusu olmasın dedi ve alkışlar arasında kongre orada bitti. Alp Yalman 

görevine devam etti ve sözünü de tuttu. Galatasaraylık başkanlık makamına gösterilmesi gereken 

sevgi ve saygı budur. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray başkanı ve dolayısıyla yönetimi çok ağır 

bir şekilde eleştiriliyor. Eleştirmek herkesin hakkı ama haksız yere eleştirmeye de benim kalbim 

elvermiyor. Bu Yönetim Kurulu içinde iki kişinin istifa etmesi olağan olabilir. Niye Yönetim 

Kurulları yedek üyelerle birlikte teşkil ediliyor? 3 tane üyenin oyunbozanlık yapıp, bölücülük yapıp 

yönetim içinde kalmasını da hiç normal bulmuyorum. Beğenmiyorsanız gidersiniz arkadaşlar. Bizi 

kamuoyunda manavın, bakkalın, kasabın ağzına düşürecek ortamı niye yaratıyorsunuz? Buyurun 

gidin. Dışarıda mücadelenize devam edin. Zaten imza topluyorsunuz. Buna hiçbir şey engel değil. 

Burada en önemli noktalardan bir tanesi, Galatasaray kulübümüzün ve Galatasaray başkanlık 

makamının, marka değerinin aşağıya çekiliyor olması. Buna dikkatinizi çekiyorum. Ben burada 

maddi konular ve global konulardan konuşmak istemiyorum. Yalnızca Galatasaraylılığın temel 

prensiplerinden konuşmak istiyorum. Ben de bu kulüpte yönetici olarak hizmet ettim, kulübümü 

şerefle, gururla Türkiye Futbol Federasyonunda iki sene Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil ettim. 

Ama bugün geldiğimiz noktada, gördüğüm şeyler, hepimizi çok şaşırtıyor ve çoğunuzu da çok 

üzdüğünü biliyorum. Bugün görevine devam eden bir Yönetim Kurulu, bir başkanımız var. Bir de 

kulübümüzde ve diğer birçok yerlerde, duayenlik diye bir müessese var. Duayen ne demektir: 

duayen aklı selim olan, bir camianın içinde ön plana çıkmış, kanaat önderi diye geçinen üst düzey 

insanlardır. Bizler muayyeniz, onlar duayen, bunu saygıyla karşılıyoruz, duayenlerin hata yapma 

hakkı yoktur. Duayenler bizleri yönlendiren büyüklerimiz, ağabeylerimiz, kanaat önderlerimizdir. Şu 

anda çok üzgünüm, maalesef Sayın İnan Kıraç büyüğümüz gitti. Onun arkasından konuşmak gibi 

olacak ama bir duayenin henüz görevine devam ederken bir Galatasaray başkanını tayin eder gibi 

teknik direktör değiştirir gibi, kanallara bağlanarak, tayin etmesini ben hiç sığdıramıyorum ve uygun 

karşılamıyorum. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Galatasaray kulübünün her üyesi, fikri hür, 
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vicdanı hür üyelerdir, kimsenin talimatıyla hiçbir zaman oy vermedik, vermeyeceğiz. Şu anda 

seçilmiş bir başkanımız var, yapmamız gereken bu başkanın ve bu yönetimin etrafında birleşmek, 

sağda solda ne idüğü belirsiz basın mensuplarının her gün saçma sapan yazdığı yazılarla, camiamızın 

aşağılara çekilmesine engel olmaktır. Yıllardır, bizi kıskanarak gıpta ile izleyenler, şu anda bizi tefe 

koymak için gayret ediyorlar. Galatasaray başkanı, teknik direktör değildir, birilerinin talimatıyla bir 

yerden bir yere göndermezsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim Sayın Cihangir Onger’e teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Sinan Kalpakçıoğlu.  

Sinan Kalpakçıoğlu:  

Sayın başkan, sayın divan kurulu, değerli üyeler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü 

konuşmamda, 2010 yılı faaliyet raporu içerisinde önce yer alan, ancak internet sitesinde daha önce 

ayrıştırılarak, ayrı bir divan kurulu raporu olarak sunulan rapor hakkında görüşlerimi belirtmek 

istiyorum. Raporda çok fazla detaya girmemekle beraber, birkaç cümle var. Sayın başkan gerçi 

okudu, ancak bunlar her ne kadar gerçeği yansıtsa da divan kurulumuz raporu içerisinde yer 

almaması gerektiği görüşündeyim. Örnek, iki tanesini vermek istiyorum. 2008-2011 yılları arasında 

6 teknik direktör değiştirilmesi ve 9 kaleci, 28 defans, 38 orta saha ve 17 forvet olmak üzere, toplam 

93 sporcunun kulübe gelip gitmesi, en çok eleştirilen konulardan biri olmuştur, bu suretle maalesef 

menajerleri zengin etmek dışında başarı sağlanamamıştır. Ayrıca transfer edilen futbolcuların geçmiş 

sosyal yaşantıları ciddi olarak incelenmediği için, eğlence yaşamına meyilli bu tip oyuncular 

kulübün itibarını da zedeler hale gelmişlerdir. Divan üyeleri, Yönetim Kurulu üyelerinin, 

olabildiğince kulüple direk profesyonel iş yapmamalarını, fatura kesmemelerini tercih ettiklerini 

ifade etmişlerdir. Ayrıca belki birçoğunuz internet sitesinden basamamış olabilirsiniz. Ancak 

raporun ekinde yer alan Ömer Tanrıöver başlıklı bir bölüm var. Onu başkan okumadı, onu da 

okumak istiyorum. Ömer Tanrıöver başlığı bu. Oldukça fazla bir rakam. Onları okuyamayacağım, 

sadece özetle size kendi yorumumu yapabilirim. Evet, belirli nedenlerden dolayı, 2009–2010 mali 

yılında faaliyetlerimiz zararla sonuçlanmıştır. 2010–2011 döneminde de az bir miktar zarar 

öngörülmektedir. Böyle devam ediyor. Diyor ki sonuç bölümünde, tekrar hatırlatıyorum. Birleşme 

varsayımlı birleşmenin olacağı varsayımına göre hazırlanan mali tabloların sonuçlarıdır bunlar. Bu 

dünyada hiçbir raporlama standardına uymayan karakterdedir. Bunları eğer mümkünse divan 

kurulundan rapor dışı tutulmasını rica ediyorum. Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Efendim Sayın Kalpakçıoğlu kardeşimizin divan raporunu çok detaylı incelemesi gayet güzel bir 

şey. Birincisi, divan raporuna intikal eden hususlar, divan toplantısında ele alınan üzerinde 

durulan, üyeler tarafından altı çizilen konulardır. Ve bu konular kulübümüze zarar verebilecek 
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hususlar olduğu için de diğer üyelerin bilmesinde yarar vardır. Burada durup otururken kimse boş bir 

şey söylemiyor. Eğer seçilmiş olan futbolcular, âlemci çıkıp, efendim kulübün adını rezil ediyorsa, 

bu önemli bir husustur. Ve bunu üyelerin de bilmesi gerekir. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin 

kulüple direk alışveriş içinde bulunmasını divan üyeleri arzu etmemişlerdir ve bunu da 

bildirmişlerdir. Onun için zatıâlinizin takdiri bu hususta bizim için çok geçerli değildir. Ama 

dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim sırada Doktor Ahmet Özdoğan var. Bir, iki, üç kişi 

var. Ama Yönetim Kurulu da herhalde kendi kanaatini arz edecek size.  

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan:  

Sayın Divan Başkanım, değerli divan kurulu üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu başkanım, sayın 

misafirler, değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk önce efendim, dün kadınlar 

günümüzü kutladık, onun için değerli Galatasaray içindeki kadınların da günlerini kutluyorum. 

Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi efendim bir Galatasaray düşünün, ben bugün burada 

Kemal ağabeyimi göremiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Ses duyulmuyor Sayın Doktor. Biraz yaklaşın. 

Ahmet Özdoğan:  

Peki. Ama onun kitabını okuduğumu çok iyi biliyorum ve aşağı yukarı da çok uzun sürelerle birlikte 

kendisiyle birlikte oldum. Şimdi sizden özellikle ön tarafta oturan ve dikkat edin 1,5 ta başlayıp, 4.5 

a kadar devam eden toplantıda asla yerini terk etmeyen sizlerden bir gözlerinizi kapatıp, bakın neler 

duyacaksınız. Şimdi okuyacaklarımı hiç duydunuz mu acaba? Bir bakın bakalım. Galatasaray da ne 

oluyor? Ondan sonra yine hep birlikte, çünkü Galatasaray’ın başka yeri yok. Galatasaray’ın tek 

çıkışı var. Galatasaray’ın ister sevin, ister sevmeyin, işte bu akil insanlar topluluğu ile çıkacak 

Galatasaray. Başka türlü hiçbir çıkışı yok Galatasaray’ın. Şimdi Galatasaray bir kere bir şirket 

değildir. Galatasaray da burada konuşan insanların hepsi ayrı ayrı değerlerdir. İnsanları kırmamız 

çok kolay. Şimdi bir tane Allah uzun ömürler versin, lütfedip geldiler, Mükerrem Ağabey, yerine 

koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Sayın başkan, değerli başkanım eski başkanım, Faruk Süren 

beyefendiyi, yerine koyabilir misiniz? Yok. Sayın başkan, şimdiki başkan Adnan Polat, yerine 

koyabilir misiniz? Bence koyamazsınız. Bakın birbirimizi kırmadan, burada bir diyalog yaşadık. 

Aslında bu diyalog Galatasaraylılar için önemli bir ders gibiydi. Değerli Mükerrem ağabey çıktı bir 

şey söyledi. Değerli büyüğüm Sayın Hayri Kozak Bey çıktı, o da bir şeyler söyledi. Farklı şeyler 

söylediler ama bana göre hiç birbirlerini kırmadılar. Birbirlerine mesaj verdiler ama hiç birbirlerini 

kırmadılar. Bakın şimdi ben size bazı şeyler okuyacağım. Ondan sonrasını siz değerlendireceksiniz 

ben değil. Efendim Galatasaray da her zaman para bulunur. Galatasaray da işte Turgan ağabey 

burada, 1970 lerden alın, bugünlere gelin, ama ama bazı şeyler geriye gelmez. Bakın sayın Prof. Dr. 
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Mehmet Helvacı Bey neler söylüyor? Diyor ki, başkan Polat bizimle çalışmak istemiyorsa, istifamızı 

isteyemez. Seçime gider ve bizim olmadığımız bir liste yapar diyor. Bunun üzerine değerli basın 

mensupları diyorlar ki, Galatasaray da teamüller ne? Sizce kime sormalılar? Değerli basın 

mensupları çok ciddi bir şekilde sayın divan başkanını arıyorlar, o da bir programa katılıyor, sayın 

divan başkanım İrfan Aktar beyefendi ve illa tüzükte dernekte bazı şeyler yok ki, kendisi, kendisine 

verilen uzun yılların verdiği bir içtihat var, diyor ki o da başkanın ters düştüğü yönetici ve 

yöneticilerle çalışmama hakkı var diyor. Şimdi efendim dışarıdan taraftar olduğumuzu düşünün, 

genç bir üye olduğumuzu düşünün. Nasıl bu işler devam edecek? Devam ediyorum. Sayın Mehmet 

Helvacı Bey diyor ki, muhalefet kural olarak dışarıdan yapılır, ama yanlışlıklar sürekli devam 

ediyorsa, içeriden bu hatalara dur demek bizim Galatasaraylılık görevimizdir. Ben bırakıp gitmem, 

Galatasaray için mücadele ediyorum. Galatasaray başkanlık sistemi ile yönetilir. Ama Galatasaray 

başkanı diktatör değildir. Galatasaray başkanı bilge bir kişi olmalıdır, objektif olmalıdır, Adnan 

Polat çok yoruldu diyor. Devam ediyorum. Yönetim içinde başkana bana ve Yiğit Şardan’a bu üçü 

ekonomik çete diyen biri var. Bunu Yönetim Kurulu toplantısında başkana söyledim ve uyardım. O 

kişi ve başkan hâlâ yan yana oturuyor diyor. Değerli Galatasaraylılar, şimdi bunu söylediğiniz 

zaman, siz, sizin kurullarınız var. O kurullarınıza eğer size bunu söyleyen insanlar varsa, o 

kurullarınıza gidersiniz. Sadece sayın başkana söylemezsiniz ve bunu basının önünde 

paylaşıyorsanız gereğini yaparsınız. Şimdi basın mensubu soruyor efendim, muhtemel bir seçimde, 

Ali Dürüst, Ünal Aysal ve Cemal Özgörkey gibi isimlerin adı geçiyor. Seçimde Adnan Polat yeniden 

aday olursa, Ünal Aysal ve Ali Dürüst gibi isimlerle bir araya gelir misiniz diyor. Bu bir varsayım 

diyor. Günü geldiğinde konuşulur. Ben Galatasaraylıyım, ama Galatasaraylıların şunu bilmesi 

gerekir ki, Galatasaray’ın bu durumda olmasının nedeni başkan olmaması gereken kişilerin başkan 

olmasından kaynaklanıyor diyor. Galatasaray için en büyük tehlike bu koltuklarda oturmaması 

gereken insanların oturabiliyor olmasından diyor. Ben bunların hepsini bakarsanız hepsi belgelidir. 

Devam ediyorum efendim, hayır efendim. Doğan Haber Ajansıyla yapılan bir röportajdır. Değerli 

Helvacı, efendim. Bilemem efendim, o zaman tekzip ederlerdi. O zaman tekzip ederlerdi. 

Anlamadım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Sayın Yılmaz Toköz haklı, lütfen karşılıklı konuşmayalım. Buyurun, siz devam doktor. 

Prof.Dr. Ahmet Özdoğan:  

Galatasaray için en büyük tehlike, bu koltuklarda oturmaması gereken insanların oturabiliyor 

olmasındandır diyor. Şimdi de, şimdi de Misimoviç gitti ve Sayın Helvacı konuşmaya başladı.  

4 aydan beri, Misimoviç ortadaydı ve dedi ki, peki ne dedi? Dedi ki, sayın başkan yolladı, Hagi 

yollamadı dedi. Şimdi efendim burada sayın başkanım da geçen divan toplantısında söylediği şey 
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şudur. Şimdi bakın benim konumum itibariyle her türlü bilgi ve belge var. Çıkıp burada konuşan 

insanlar var. Ama ben bir gün bugüne kadar bu bilgi ve belgeleri hiç kullanmadım. Kime 

kullanmadım? Bugün gazetelerde beyanat verenlere karşı, imza kampanyası içinde olanlara fırsat 

bilip, imza kampanyasını yürütmeye çalışanlara karşı. İbra etmeyeceğiz diyenlere karşı. İsterseniz 

bir tanesini ortaya koyayım. Bundan sonra da her hafta bir tanesini ortaya koyayım diyor. Görün, 

Galatasaray içinde neler varmış? Bu divan tutanaklarından efendim. Peki, devam ediyor. Ben ne 

yaptım diyor sayın başkanım? Ben de diyorum ki, siz Galatasaray da sizin divan kurulunda 

söylediklerinize göre, arpalık gibi gören ve makamları satın almaya çalışan insanlara gerekli cezaları 

vermediniz ve Galatasaraydan bu insanları ayıklamadınız diyorum. Şimdi sonuç olarak Galatasaray 

da ne oluyor? Onu söyleyeyim. Galatasaray da kurum kültürümüz yok oluyor. Herkesin gıpta ettiği, 

100 yıllarda üzerinde itina ile çalıştırdığımız, oluşturduğumuz kültür yok oluyor. Bu ne 

tüzüğümüzde ne de dernekler kanunumuzda var. Bu işte bu 1.5 tan 5.5 lara, sabahlara kadar çalışan, 

sizlerin oluşturduğu kültür yok oluyor. Peki, ne yapacağız? Galatasaray da asla ve asla, bir iktidar 

veya muhalefet yoktur. Galatasaray da bu akil insanlar topluluğu, bir çözüm bulacak, ama bu 

yönetim içi ve dış etkenlerle karşı gelen şeylere karşı, birlik ve bütünlük olacak, ama en önemlisi 

hiçbir zaman hiçbir zaman birbirimizi kırmayacağız. Asla kırmayacağız. Efendim hepinize saygılar 

sunuyorum, sevgiler sunuyorum.  

Genel Kurul Divan Başkanı: 

Efendim konuşması için Sayın Doktor Ahmet beye teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Özdemir 

Kalpakçıoğlu.  

Özdemir Kalpakçıoğlu:  

Sevgili Galatasaraylılar, ben Galatasaray’ımı geri istiyorum. Yok olan kaybolmaya yüz tutan 

Galatasarayımı geri istiyorum. Etik, dayanışmaya açık, fikri öz, özverili, misyonu yüklemesini bilen, 

büyüklere saygılı olmak, ananelere düşkün, onların üzerine titreyen kurumları koruyan, 

Galatasaray’ımı geri istiyorum. 21 Aralık 2003 tarihinde tanrı Galatasaray ı korusun demiştim. 6 

Kasım 2008 de tanrının Galatasaray ı korumadığını gördüm. 2011 yılında bu sene burada 

Galatasaray’ımı geri istiyorum. Yönetimle divan kurulunun iç içe hareket etmemesini istiyorum. 

Divan kurulu, divan kurulu, beyefendinin burada defalarca söylediği gibi, taraf değildir. 

Galatasaray’a göre taraf olur. Sadece Galatasaray ı tutar. Ama yönetimin yanında değildir. Bugünkü 

divan kurulu başkanlığı öylesine bir durumdadır ki, yönetimle iç içe hareket etmektedir. Adeta divan 

kurulu başkanı beyefendi, yönetim kurulunun görüşlerini açıklar, hava içine girmiştir. Ama bu divan 

kurulu başkanlığı maalesef kendisine gelip de başkanlığa gönderilen mektupları burada okuyup 

sizlere duyurmamakla da hata etmektedir. Devamlı olarak hata içindedir. Kuralları bilmemek üzere 

de hatalıdır. Yalan söylemek insanı yıpratır, yalana devam edilmesi, insanın ruhen çökmesini sağlar. 
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Beyefendi kimden bahsediyorsunuz siz, yalan ifadenizle. Bendenizden mi efendim. 

Özdemir Kalpakçıoğlu:  

Anlayamadım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Kimden bahsettiğinizi bir tavzih ederseniz anlayamadım. Beni mi kastediyorsunuz. 

Özdemir Kalpakçıoğlu:  

Hayır sizi kastetmedim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Ha peki teşekkür ederim, buyurun devam edin. 

Özdemir Kalpakçıoğlu:  

Şu dakikada sizi kastetmiyorum. Demin sizi kastettim ama şu dakikada sizi kastetmiyorum ve 

buraya çıkarken de benim sözümü keseceğinizi de biliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Peki, efendim siz buyurun, devam ediniz. 

Özdemir Kalpakçıoğlu:  

İnsanların uğruna ölecek birilerinin olması kadar normal bir şey yoktur. Ama o insanların ölecek 

olan kimsesi olmazsa, o insanlar da yaşamaktan zevk almaz. Biz Galatasaraylıların uğruna ölmek, 

ölecek olduğumuz bir Galatasaray’ımız vardır. Galatasaray için canımızı feda ederiz de,  

Galatasarayı bu duruma getirip bu durumda ortada bırakanlar için neler söylememiz lazım? 

Galatasaray’ın geri gelmesi, lütfen hepimizin Galatasaray’ın geri gelmesini istememiz mutlak surette 

bunu sağlamamız gerekecektir. Bilgisizlik, bilgiden yoksun olmak cemiyetleri rahatsız eder. Biz de 

birçok konuda Galatasaray bilgisizlik içinde yanlış durumda yaşadığı için birbirimize girmiş 

durumdayız. Bunları neden söylüyorum diyeceksiniz, alkışlamayın, yarın öbür gün sizin de başınıza 

gelecek. Ben bunları boşuna söylemiyorum. Ben en azından on küsur senedir divan kurullarına 

vermiş olduğum yazıların hiçbir cevabını alamadığım gibi, divan kuruluna verilen mektuplarımın da 

okunmadığını gördüm. Şimdi şahsi durumları ortaya koyacak, koymak üzeresin diye beyefendi 

başkanımız bana müdahale edecektir. Ama değil, bakın en son, en son 28 Ocak 2011 tarihinde 28 

numaralı kayıtla verdiğim yazıya, Yönetim Kurulundan bugüne kadar cevap alamadım. Nedenini 

merak ediyorum. Ama o mektubumu, kısaca çok önemli pasajlarıyla size bildirmek 

mecburiyetindeyim. Bunu, bu mektubu divan kuruluna verdim, divan kurulu okumadı. Divan kurulu 

başkanı Sayın İrfan Aktar, başvurumu doğrudan Yönetim Kuruluna yaptığım halde, bu isteğimi 

yazılı olarak bildirmemi ve bu bildirimimde de ne için kullanacağıma açıklık getirmemi söyledi. Ve 

Galatasaray kulübü şeffaftır, fakat içinde kapalıdır dedi. Bunu lütfen beyefendi divan başkanımın 
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bana açıklaması gerekiyor. Yalnız bana değil, size açıklaması gerekir. Bu benim ölçülerime göre, bir 

Galatasaray spor kulübü üyesine yapılan en büyük hakaretlerden biridir. Bir divan kurulu üyesi, 

istediği olay şudur. Divan kurulu üyelerinin isimlerini ve listelerini istedim. Bana İrfan Aktar 

beyefendi telefon ediyor, ben kendisinden bir şey istemedim. Ben Yönetim Kurulundan istedim. 

Ama bana telefon ediyor, ama yanlış hatırlıyor, telefon eden ben değilim, kendisidir. Divanın bugün 

zabıtlarında bana telefon etti diye geçiriyor. Yazıktır, bunlar yapılmasın. Sonra ben ayrıca divan 

kuruluna bu isteğimle ilgili bir mektup yazıyorum ve diyorum ki, divan kurulu üyelerinin eksiksiz 

listesinin tarafıma, son derece de aşağılık bir gerekçe gösterilerek verilmemiş olmasına rağmen, 106 

yıllık bir ……. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Sayın Kalpakçıoğlu, lütfen bir dakika müsaade eder misiniz? Bugün yazılmamış kuralları ifade 

ederken, şahsi konuları divan kürsüsünde ele almamamız gerektiğini özenle rica ettim. Zatıâliniz, 

deminden beri yani saat 5 e çeyrek var, hâlâ bu işle ilgili. 

Özdemir Kalpakçıoğlu:  

Bakın, bugün, hâlâ lütfen susar mısınız? Benim lafımı devamlı kesiyorsunuz. Lütfen susar mısınız? 

İki saniye de bana müsaade edin. Ben hiçbir vakit bu kürsüde, bu kürsüde Galatasaray’la ilgili 

herhangi bir konunun dışında söz etmedim. Bütün bu konular sizin yapmış olduğunuz hareketler 

hepsi Galatasaray’la ilgilidir. Benim şahsi konum değildir. Müzeden bir resmin parçalanıp atılmasını 

yazıp, bunun tedbirini istemek benim şahsi işim değildir. Galatasaray ı ilgilendirir. Galatasaray da 

bunları önüne almazsa, Galatasaray çırpınmaya devam edecektir. İstirham ediyorum, lütfen bu 

müdahaleleri yapmadan önce biraz daha iyi düşünün. Hepinize saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Sayın Kalpakçıoğlu, lütfen. 

Özdemir Kalpakçıoğlu:  

Sizi dinlemiyorum, sizi dinlemiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Siz beni dinlemediğiniz sürece, ben sizi hiç dinlemem. Buyurun yerinize oturun. Sayın Daniel Baruh 

buyurun efendim. 

Daniel Baruh:  

Değerli başkanlar, hepinizi saygıyla selamlarım. 3123 Daniel Baruh. Benim konuşacağımı biraz 

evvel başkanla konuştum, hiç söyleme dedi. Hazır buraya gelmişken, sizin havanızı bir dağıtayım 

dedim. Suphi Batur zamanında ben Galatasaray genç takımındayken, Suphi Batur zamanında, İzmir 

Milli Küme maçlarına gittik, beni davet ettiler. Vapurla gittik. Babam da o zaman rahatsızdı. Fransız 

hastanesinde bir konsültasyon yapılacak, dedim ne olur, bana bir haber yollayın, kardeşlerime 
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dedim. Ertesi gün kahvaltıya kalktık, baktım Torik Necmi, elinde bir telgraf, bak İstanbul'dan telgraf 

geldi. El Papa Morto dedi. Ana, benim böyle moralimi bozdu. Milli küme maçına çıkacağız, 

karşımızda İzmir Spor, Galatasaray İzmir Spor. Suphi Batur da başkanımız. Kalede Osman, Kova 

Osman diyorlar. Adnan, Coşkun, Bülent Eken, hatırlar bütün bunları. Derken dakika 4, Osman bacak 

arasından bir gol yiyor. Dakika 15, sağa yatıyor, soldan golü yiyor. 10, 20 dakikada takım 3-0 

mağlup, Suphi Batur ağzında puro, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Dano ayakkabılarını bağla, 

eyvah dedim, ben 3-0 mağlup takımda oynadın mı, silinir gidersin. Bağladık ayakkabıları, Halis 

oynuyordu sağ açık, Halis’i çıkarttı, ben girdim. Bana arada Torik Necmi söyledi. Sol bekte Nebil 

var dedi, İzmir Spor’da, ya top geçer, ya adam geçer, ikisi beraber katiyen. İyi tamam, sol açık 

küçük Garbis, güzel bir orta yaptı. Tam göğsüme tutacağım topu, tabanı görüyorum, suratıma 

geliyor. Korkudan bir adım geri çıkıyordum. Adam 2.80 yerde, top mıknatıs gibi ayağımda durdu. 

Kulağıma geliyor, ulan sağ açığa bak, ne stop yaptı. 3 adım attım, yaradana sığındım, 90 dan 3-1. 

Arkadan 3-2, arkadan 3-3. Maçın bitmesine yarım dakika var. Hiç unutmam, santranın önünde top 

sıçrıyor. Rahmetli Naci Özkaya, topa bir vuruyor, topu gören yok. Ağlarda. 4-3 alıyoruz maçı. Na, 

na, na, na. İzmir marşıyla çıkıyoruz. Otobüse girdik, bütün camları kırdılar. Efendim söyleyeceğim 

mevzu, bu Galatasaray, Fener maçı, belki yine şey, hepiniz yok diyeceksiniz. Ama bir çığır açalım 

diyorum. Bizim kontenjan % 5. Bize para lazım. Fener-Galatasaray maçına, eskisi gibi nasıl kol kola 

gidiyorduk, bir Galatasaray bir çığır açsın, gelin Fenerbahçelilere % 5 değil, % 15 veriyoruz. Hem 

hâsılattan istifade ederiz, hem de bir çığır açmış oluruz, kardeşliği öne sürelim, evvelden Fener, 

Galatasaray, Beşiktaş, kol kola giderdik. Şimdi dönerlerle, mönerlerle, çığırı Galatasaray açsın. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Evet, efendim son konuşmacı Nuri bey. 

Nuri Erder:  

Sayın başkanlar, sayın divan kurulu üyeleri, yakın peki böyle. Efendim ben ilk önce sayın divan 

başkanımızı kızdırmayayım ama sayın divan başkanım, beni dinlerseniz ben sizi kızdırmak 

istemiyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Efendim ben etrafı takip etme durumundayım. Siz devam ediniz efendim. Sizi dinleyen çok insan 

var, ben de dinliyorum. 

Nuri Erder:  

Sizi kızdırmak istemiyorum ama bir teklifte bulunacağım size,  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

 Buyurun efendim, buyurun efendim, açığız tekliflere. 
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Nuri Erder:  

Bu divan kurulunun başında konuştuğunuz açış konuşmalarını biraz daha kısa tutarsanız, daha güzel 

şeyler kalır, süre kalır divan üyelerine. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim siz gündemi okumuyorsunuz herhalde. Ben oraya gündem maddesi koydum, dikkatinizi 

çekerim. Siz buyurun. Siz konuşmanızı yapın, saatin 5 olduğunu da unutmayın. Teşekkür ederim. 

Nuri Erder:  

Ben unutmam, daha öncekilere de onu hatırlatsaydınız iyi olurdu. Şimdi ben daha eskiden 

geleceğim. Galatasaray 16 sene şampiyon olmadı. Hiçbir şey olmadı. Camiada hiçbir karışıklık 

olmadı. Hiç kimse yönetim istifa et diye çıkmadı, hiç kimse bir şey söylemedi. Gayet olgunlukla bu 

mağlubiyetleri karşıladı. Zaten bir kulübün % 100 her sene şampiyon olması eşyanın tabiatına aykırı 

bu. Böyle bir şey olmaz. Elbette ki kötü zamanlarımız olacak, iyi zamanlarımız olacak. Bunları 

olgunlukla karşılamamız lazım. Ben sayın taraftarlardan ve sayın üyelerimizden bunu rica ediyorum. 

Şimdi etik değerlerden bahsediliyor, burada konuşmacılar etik değerlerden bahsediyor filan, bir 

konuşmacı, şurada tuttum, Sayın Galatasaray başkanına o diye iki defa hitap etti. Bunu etik değerine 

onun veriyorum. Artık bundan sonra inşallah söylemez. Efendim eskiden Turgan ağabeyim 

buradaydı, nereye gitti bilmiyorum. Turgan ağabeyin söylediği bir laf vardı. Telefonu açıyorum, Cin 

Ali diye bir adam bana cevap veriyor demişti. Galatasaray’ın haline bak demişti, hatırladınız mı 

Turgan ağabeyciğim, Galatasaray da Cin Aliyi bilmeyenler vardır. Cin Ali Galatasaray’ın efsanevi 

malzemecisidir. Ve her şeyi Galatasaray için yapmıştır. Bir de Turgan Ağabeyim de çok iyi hatırlar. 

Buradaki bulunan eski futbolcu kardeşlerim de çok iyi hatırlar. Galatasaray da bir telefon kumbarası 

vardı, parayla konuşulurdu. Erken gelen yönetici onu açtırır, o parayı bir futbolcuya vermeye 

çalışırdı. O arada hasbelkader de ben rahmetli Osman Solakoğlu’nun federasyona gitmesinden sonra, 

basketbol yöneticisi olarak 3, 3.5 sene çalıştım ve basketbol şubesine ödenen paralar çok düşük 

rakamlardaydı, söylemek istemezdim bunu ama herhalde Turgan ağabeyim de o günleri hatırlar, o 

finansmanı ben yapmamış olsaydım, bugün belki de basketbol takımı çok kötü yerlere gelmiş 

olurdu. Şimdi Sayın İnan Kıraç burada yoklar. Onun yokluğunda söz söylemek istemem ama bir şeyi 

eksik söylediler. Çok hissi bir konuşma yaptılar. Gayet güzel. Fakat o röportajlarda söylediği bir 

sözü söylemediler. Birinci konuşmasında, dedi ki, ben Galatasaray lisesini, üniversitesine çok 

yardımlarda bulunduğum, çok çalıştığım için, Galatasaraylılar beni sever ve benim söylediklerimi 

dinlerler diye bir laf söyledi. Ben herhalde dedim, bu lisanı sürç oldu, böyle bir şey Galatasaray 

sevenleri, Galatasaraylılar böyle bir kişinin, ben bunu seviyorum diye onu söylediklerini yapacak 

insanlar olmadığı kanaatindeyim. Belki bu bir sürç-ü lisan oldu. İkinci konuşmada, daha etkili bir 

şey söyledi ve bunu hiçbir Galatasaraylının kabul edeceğini zannetmiyorum. Mali kongrede bütçeyi 
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kısarız ve o şekilde yönetimi zor durumda bırakıp, istifaya zorlarız gibi bir laf etti ki, bunu kabul 

etmek mümkün değil. Şimdi efendim bir de burada kalkan herkes, hem yönetimi tenkit ediyorlar, 

hem de ben severim, canım kardeşimdir ama bunlar hep klişe laf, bu sevmek filan bunları bırakalım. 

İçimizdeki ne ise, onları söyleyelim. Şimdi sayın bakanımız, Mükerrem bey, belki hatırlarlar. Bugün 

sık sık size isminizi tekrarlayan bir arkadaşa siz bir haddini bilmek gibi bir bildirmek gibi bir şey 

yapmıştınız. Sayın Özhan Canaydın’ı müdafaa ederken, siz kalktınız siz kim oluyorsunuz da bunu 

Özhan beyi müdafaa ediyorsunuz. Siz Özhan Bey kendini müdafaa eder gibi bir konuşma yaptınız. 

Bunu hatırlamışsınızdır. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Efendim biz de konuşmasını kısa tuttuğu için teşekkür ederiz. Sayın Turgan Ece buyurun efendim. 

Turgan Ece:  

Sevgili Galatasaraylılar, saat 5 oldu, hep mali hususlardan bahsedildi. Ben biraz futboldan 

bahsetmek istiyorum. Çünkü kulüplerin lokomotifi futbol takımlarıdır. Eğer bizim futbol takımımız, 

bugün şampiyonluğa oynasaydı. Bu konuşmaların birçoğu bugün olmazdı. Bizim futbol takımımız, 

neden başarılı değil? 3 senedir 44 futbolcu almışız. Bunun 21 i yabancı. 12 tanesi kısa bir müddet 

sonra ayrılmış gitmiş. Yerli aldığımız futbolculara da yolcu ettiğimiz teknik direktörümüz Rijkaard 

bu yerli futbolcuların hiçbiri Galatasaray takımında oynayacak evsafta futbolcu değil dedi. Şimdi 

evvelsi sene, ligde 5 inci olduk. Bu sene geçen sene 3 üncü olduk, bu seneki durumumuz 11 inci. 

Yediğimiz gol. Attığımız golden fazla. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Önümüzde iki mühim 

maçımız var. Deplasmanda Ankaragücü’ne gideceğiz. Ve ondan sonra Galatasaray’ın en mühim 

maçı. Fenerbahçe ile oynayacağız. Eğer biz bu iki maçı kazanırsak, ligde durumumuz 4 üncü, 5 inci 

olmaya kadar çıkabilir. Bu iki maçı muhakkak almamız lazım. Eğer o maçı almazsak, bu iki maçı 

almazsak, bilhassa Fenerbahçe maçını, altını çizerek söylüyorum. Israrla söylüyorum. Muhakkak 

almamız lazım. Şimdi bu maçı nasıl alırız? Sevgili başkanıma söylüyorum. Başkan futbolcuların 

üstlerine çok düş. Hagi’nin elinden tokmağı al. Davul senin sırtında, tokmak Hagi’nin elinde. Böyle 

başarıya ulaşamayız. 8 milyon Euro’ya aldığımız Misimoviç maalesef Hagi’nin kaprislerine kurban 

gitti ve Rusya’ya sattık. Misimoviç Almanya’da oynadığı takımın en iyi futbolcularından biriydi. 

Onu da harcadık. Şimdi bundan sonraki maçlarımızda dediğim gibi, başkanım sahaya in. Zaten söz 

vermiştin, bundan sonra ben sahaya ineceğim demiştin. Sahaya in ve tokmağı Hagi’nin elinden al. 

Benim söyleyeceğim bu kadar, hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim Sayın Turgan Ece’ye konuşması için teşekkür ediyoruz. Yönetim Kuruluna söz vermeden 

önce, cevap hakkı talebiyle Mehmet Helvacı müracaat etti. Buyurun Mehmet Bey.  
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Prof. Dr. Mehmet Helvacı:  

Değerli divan kurulu üyeleri, bu geç saatte sizi çok tutmayacağım. Çok kısa bazı şeyler 

söyleyeceğim. O da şu. Ben Ekim ayı divanında bir konuşma yapmıştım ve demiştim ki 

Galatasaray’ın sorunlarını, Galatasaraylılar, kendi içlerinde konuşarak halletmeliler, bunun için bu 

divan toplantısını basına kapatalım ve ben sizlere her türlü sorunuzun cevabını vereyim, bütün 

sorularınızın cevabı bendedir demiştim. Ama o gün basına kapatılmadı divan, ondan sonra da bir 

daha basına kapalı divan toplantısı yapılmadı. Basın mensubu arkadaşlardan özür diliyorum bu 

talebim için ama Galatasaray’ın bazı sorunları var ki, bunu Galatasaraylılar ancak kendi aralarında 

konuşurlar ve ancak kendi aralarında çözerler. Bunun yapılabilmesi için ben bir kapalı divan 

toplantısı talep etmiştim. Gerçekleşmedi. Mehmet Bilen’e teşekkür ederim, bu hatırlatmayı hem 

divana yaptığı için, hem de eğer bu kapalı divan toplantısı olmuyorsa, özel bir organizasyon önerdiği 

için. Ben hem divan toplantılarında, hem her türlü platformda, gerek benimle ilgili söylenen, gerek 

Galatasaray’la ilgili benim söylediğim her hususla ilgili konuşmaya hazırım. Ama dediğim gibi, 

bunun sadece Galatasaray platformu olması lazım. Galatasaraylıların kendi aralarında tartışacakları, 

konuşacakları ve sorunlarını çözecekleri bir platforma ihtiyaç var. Bunun için hangi organizasyon 

yapılırsa, kapalı divan toplantısı ise, kapalı divan toplantısı, Sayın Mehmet Bilen’in söylediği gibi, 

özel bir toplantı ise, özel bir toplantı. Buradan taahhüt ediyorum, ben hazırım, bana sadece haber 

vermeniz yeterli. Toplantıdaki kimin olacağı da benim açımdan önemli değil. Her kim olursa olsun, 

ben bu toplantıya gelir, bütün sorularınızın cevaplarını açıklıkla veririm. Teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim biz de cevap hakkını kısa tuttuğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim Sayın Yönetim 

Kurulu konularla ilgili cevap hakkını kullanır. Buyurun efendim. 

Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Taner Aşkın:  

Sayın başkan, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, muhterem divan üyeleri, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Böyle güzide bir topluluğun divan kuruluna hitap etmek, herhalde herkes için oldukça 

heyecan verici bir atmosferi yaşamasına sebep oluyor. Bu kadar tecrübeme rağmen, bu kadar rahat 

olmama rağmen, yine de heyecanlı olduğumu söylemekten imtina edemeyeceğim. Herhangi bir şey 

olursa, lütfen peşinen söylüyorum. Beni affedin. Saygıdeğer üyeler, uzun zamandır mikrofona 

çıkmadım. Uzun zamandır da Galatasaray’la ilgili herhangi bir şey söylemedim. Ama bu demek, şu 

demek değil. Galatasaray’ın hiçbir şeyini uzun vadede ve kısa vadede takip etmediğim anlamını 

taşımıyor. Kaldı ki şu anda da Galatasaray yönetiminin içerisinde oldukça da ağır bir vazife olan 

muhasip üyelik sıfatını taşıyorum. Ben size öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz bir kültür 

yuvasından gelmiş, 500 seneyi geride bırakmış, 100 küsur senelik de mazisi olan bir kulübün 

mensuplarıyız. Ve bu kulübün maddi, manevi, dünya değerlerinde ölçülecek bir değeri benim için 
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yok. Bunu ölçmeye de kimsenin gücü de yok. Ama biz bir şeyi unutuyoruz. Biz bu değeri kendimiz 

düşürüyoruz. Buna hiçbir şekilde hakkımız yok. Bunu yapmamamız lazım. Bugün Galatasaray 

Yönetim Kurulu ve Galatasaray’ın içinde bulunduğu durum, öyle tarif edildiği kadar çıkılmaz, 

tutulmaz, yapılmaz, uçulmaz, giden bir durum değil. Galatasaray çok büyük projeler yapıyor. İş 

yapmazsanız, risk almazsanız, hiçbir tasarrufunuz olmazsa, zaten sorununuz da olmaz. O zaman niye 

bu Yönetim Kurulu burada, niye bizi seçip buraya getirdiler. Galatasaray bir şey bekliyor. 

Galatasaray da doğruları yapmak, bu yönetimin, seçilmiş olan yönetimin görevi. Ama yapamıyor 

değiliz, yaptıklarımızın içerisinde eksiklerimiz varsa, yapamadığımız yanlışlıklarımız varsa, sayın 

başkan gülümsüyor, lütfen ikaz edin, bizi düzeltin, bu konuda yardımcı olun. Ayrılık Galatasaray’a 

bir şey getirmez. Herkesin beklediği bir şey var Galatasaraydan şu anda, içinden parçalanıyor 

diyorlar. Bakın bu bugün burada olan hadise, futbol takımının, malzemecisine kadar yansıyor. Bunu 

böyle değerlendirmekte fayda var. Çok bekleyen insanlar var. Biz bugün itibariyle neredeyiz? En az 

9 maçımız var. 9 maçta hakkı yenmiş bir Galatasaray var. 6 tanesini alsanız, 18 puan, koyun biraz 

evvel Turgan ağabeyin söylediği noktaya geleceksiniz. 52, 53 puandasınız, ne farkınız var, bir yerde 

oynuyorsunuz. Evet, hatalar olabilir, eksiklikler olabilir, yanlışlıklar olabilir. Ama iş yapıyorsanız, 

illa ki bunlar olacak. Bunların düzeltilmesinin çaresi var. Galatasaray batmıyor, Galatasaray’ın hiç 

öyle bir zoru yok. Lütfen bunları aklınızdan çıkarın, bunlar çok yanlış şeyler. Biz Galatasaray da, 

ben 56, 57 seneyi idrak ettim. Çok şükür. Hiç böyle bir şey görmedim. Galatasaray’ın kendine has, 

kendine özel birtakım kuralları vardır. Bu kuralların işlemesi lazım. Her insan, her aklına geleni, her 

köşede, her sokakta söyleyemez. Böyle bir tasarruf hakkı bize verilmedi, biz Galatasaray spor 

kulübü üyesiyiz. Unutmayalım bu sıfat herkese verilen bir sıfat değil. Bu sıfatı almak çok zor. Onun 

için hak ettiğimiz yerde, birtakım şeyleri çok doğru yapmak zorundayız. Ben şunu da hemen 

söylemek istiyorum. Biraz evvel disiplinle alakalı bir olay vardı. Biliyorsunuz yeni medeni kanunda 

ve bizim tüzüğümüzde, hükümlü olan bir madde var. Bu bir arkadaşımızla ilgili, Yönetim Kuruluna 

itiraz etmişti, tüzüğümüzün 113 üncü maddesi uyarınca da biz bu arkadaşımızın itirazını yerinde 

bularak, disiplin kurulu kararını, tavsiye kararını biz Yönetim Kurulu kararı olarak değiştirdik ve tek 

mesul olarak da Yönetim Kurulu bu kararı almak durumunda olduğundan, bu arkadaşın affına karar 

verdik, bunu bir kere arz etmek istiyorum. Bir konuya daha geliyorum. Çok önemli bir konu. Biraz 

sonra onu söylemek zorundayım. Şimdi bizim yönetimimizde ve Galatasaray yönetiminde ve diğer 

yönetimlerde ben bu yaşıma kadar hemen hemen 50 senedir birçok kamu kurum ve kuruluşunda, 

sivil toplumda üst düzeyde yöneticilik yaptım. Eğer herhangi bir şekilde onu bir dönüp söyleyeceğim 

hemen, müsaade ederseniz. Herhangi bir şekilde bir Yönetim Kurulu’nda bir anlaşmazlık, bir fikir 

uyuşmazlığı olabilir, insanların yüzü birbirine benzemiyor, huyu da benzemeyebilir. Düşünceleri de 

benzemeyebilir. Ama çok önemli olan bir şey var. Bu orada konuşulur. Oradan dışarı çıkmaz. Bunun 
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kuralı budur. Eğer ben bunu dışarı çıkarıyorsam, ben ciddi anlamda suçluyum. Mehmet 

arkadaşımızın gazetede okuduğu şey, bilmiyorum kimin tarafından sızdırıldı. Her şey olabilir bir 

toplumda, her şey konuşulabilir. Kaldı ki, ben buna daha da açıklık getireyim. Ben bu lafı Yönetim 

Kurulunda ettim, sayın başkan da oradaydı, diğer arkadaşlarım da oradaydı. Bu lafın manası çok 

farklı. Şöyle söyleyeyim. Burada bizim yapmamız gereken önemli işler var. Yerleşmiş insanlar var, 

yerleşmiş gruplar var. Bunlar çeteleşmiş hale gelmiş, bizim bunlardan arınmamız lazım. Eğer biz 

bunları yapamıyorsak, biz burada görevimizi yapamıyoruz anlamında söylediğim bir laftır. Oradaki 

arkadaşlarımın hiçbirisi bir reaksiyon göstermedi. Hadise bir başka zaman sonra, tekrardan masaya 

getirildi. Şimdi bakın ben burada şahısları itham etmek istemiyorum. Olabilir. Bir arkadaşımızın 

yaptığı yönetimde konuşulan şeyin dışarıya taşınması, bana göre yanlıştır. Kendisine göre doğrudur. 

Ama şunu söyleyeyim, böyle polemiklerin Galatasaray da hiçbir zaman olmaması lazım. Ben buna 

bi taraf değilim. Bugüne kadar böyle bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapılmasını doğru 

bulmadığımı burada bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yani anlaşamayabiliriz. Ama o kapıdan 

çıktığımız noktada biter. Bu iş bu kadar basit. Bunu yapamıyorsak, zaten orada olmamızın bir anlamı 

yok. Şimdi bir başka şeye daha geleyim. O 113 üncü maddeyle ilgili olan olayı söyleyeyim. Orada 

net, açık şunu söylemek zorundayım. O arkadaşın itirazı bize geldiğinde, birtakım disiplin kurulu 

üyelerinin divanın hazirun da olduğunu ve ihsası rey eylediklerini ortaya koydu. Bu da bizim 

tarafımızdan bir şekilde tabii hocam ben bunu şu anda tartışmak istemiyorum. Yani şöyle 

söyleyeyim. Biz yönetim olarak bu kararı verdik, eğri, doğru bu kararın arkasında durmak 

durumundayız. Yani burada siz de lütfen alınmayın.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Bir dakika efendim, bir dakika, bitirsin. Buyurun efendim siz devam edin. 

Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Taner Aşkın:  

Bunu biz Sayın Disiplin Kurulu Başkanı Oğuz hocaya da sorduk. Oğuz hoca karar sizin, biz sadece 

tavsiye organıyız. Siz hangi kararı verirseniz, Yönetim Kurulunun geçerli kararı budur. Biz ona 

uymak zorundayız dedi Oğuz hoca da. Dolayısıyla bizim için konu kapanmıştır. Ben onu arz etmek 

istiyorum. Şimdi benim şu ana kadar söylemekte, söylediğim her şey, Galatasaray’ın içinde 

bulunduğu genel durumla alakalı. Ben Sayın Galatasaraylılar, sizlerden rica ediyorum. İçinizden 

birisi olarak rica ediyorum. Her şey Galatasaray’ın istediği gibi olacak, biraz sabır, biraz destek, ama 

birlik beraberlik, bunu laf olarak söylemek değil. Fiilen yapmakta fayda var. Bakın bunu tekrar altını 

çizerek söylüyorum. Laf olarak değil, birlik, beraberliği ortaya koyarak, ne olduğumuzu 

göstermemiz lazım. Galatasaray hiçbir zaman kötü durumda değil, olmadı, olmayacak, kimsenin de 

gücü Galatasaray ı o söyledikleri noktaya getirmeye yetmeyecek. Ben benden sonraki ekonomik 

konularla ilgili sözü Sayın Arkadaşım Işın Çelebi’ye bırakmak istiyorum. O konularda da nerelerde 
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olduğumuz, en net, en iyi şekilde size açıklayacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler 

ediyorum. Hoşçakalın iyi akşamlar. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Sayın Çelebi bir saniye bana müsaade eder misiniz? Sayın Taner Aşkın, Yönetim Kurulu Divan 

Heyetine açık seçik hakaret eden, divan heyetini küçük düşüren, rencide eden bir kişiyi, bu şekilde 

affetmekle yanlış bir iş yapmıştır. Bu yanlışlığı siz yapmış olabilirsiniz, ancak Galatasaray 

camiasında bu hoş görülecek bir şey değildir efendim. Siz Yönetim Kurulu’na şahsınıza, herhangi 

bir hakaret olursa, onu affedebilirsiniz. Bizim adımıza affetme yetkiniz yok. Ayrıca o gün gayet iyi 

hatırlıyorum. Ben yukarıdan görüyorum. Böyle bir konu görüşüleceği için, tavsiye kararı alınacağı 

için kalktılar dışarı çıktılar adamlar, onların hazirun da imzalarının olması yeterli değil. Bir yanlış 

hatırlama var herhalde. 

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Taner Aşkın:  

Ben müsaade ederseniz hemen şunu söyleyeyim. Bu tip siteler, bu AGS sitesi gibi bu tip sitelerde, 

yüzlerce bu tip yazı var, yüzlerce var. Ve bunların hepsi kulüp üyesi, eğer biz böyle düşünürsek, 

Galatasaray’ın tesanüte, birliğe, beraberliğe çok önemle ihtiyacı olduğu bir günde, biz doğru karar 

verdiğimize inanıyoruz. Bakın büyüklük, affetmekten geçer. O arkadaş bir hata yaptıysa, lütfen 

sizden rica ediyorum. Divan başkanı olarak kendisini çağırın, konuşun, özür dilesin ve affedin. 

Saygılar sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim bendeniz bu koca heyetin adına bu zatı muhteremle karşı karşıya gelmeyi kesinlikle 

düşünmem, bir. İkincisi, böyle bir husus Yönetim Kurulu kararı var ise, o kararı da görmek isterim. 

Çünkü bazı arkadaşlar öyle bir kararı görmediklerini, imza etmediklerini söylüyorlar. Sayın Işın 

Çelebi buyurun efendim.  

Kulüp 2.Başkanı Işın Çelebi: 

Değerli divan üyeleri, hepinize çok saygı duyuyorum. Ve tek tek hepinizin çok önemli olduğunu 

biliyorum ve hepinize büyük bir sevgi beklediğimi de belirtmek istiyorum. Ben 25 milyon 

Galatasaray taraftarına 16 bin Galatasaray kulübü üyesine ve 1546 divan üyesine hesap vermek 

benim temel anlayışım ve temel işim. Ayrıca yapılan tüm eleştirilere de içten teşekkür ediyorum. 

Yaptığınız eleştirileri bir öz eleştiri olarak değerlendiriyorum. Ve bu anlamda da özeleştirilerinizden 

maksimum ölçüde istifade etmeye çalışacağımızı da belirtmek istiyorum. Size ne işin hep olumlu 

tarafını anlatacağım, ne işin hep negatif tarafını anlatacağım. Doğru ne ise onu söyleyeceğim. Ve 

Galatasaray bu doğrulardan hareket ederek, 2011 ve daha sonrası ne yapması gerektiğini de size 

görüşlerimi bir biçimde aktaracağım ve bunun ileride gelecek arkadaşlarımıza da yararlı olması 

açısından söylemek istiyorum ve anlatmak istiyorum. Bir kere şu bir gerçek, bu tüzük değişikliğiyle 
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beraber bu bilançoların bağımsız denetime tabi tutulmasıyla beraber ve bilançoların tek konsolide 

edilen kulüp Galatasaray’dır. Konsolide edilmiş haliyle burada tartışılması en ufak ayrıntıların bile, 

değerlendirilmesini Galatasaray için büyük bir kazanç olarak görüyorum. Galatasaray artık 

rakamlarını saklayan, rakamlarını dipnotlarda faizlerini, sporcu alacaklarını, dipnotlarda veren ve 

bilânçoların gerçeği yansıtıp, yansıtmadığını tartışan bir noktadan bugün herkesin buradaki 

konuşmayı yapan çok değerli arkadaşlarımın da belirttiği gibi, gerçek bir baza oturmuştur ve uluslar 

arası standartlarda bir baza oturmuştur, eksiği ve gediği olabilir ama bu zaman içerisinde, bu anlayış 

çerçevesinde çok daha iyi hale gelecektir. Yani Galatasaray da biz bütün rakamları, gerçek bir baza 

oturarak, analiz etme şansına kavuştuk. Bu bence Galatasaray’ın elde ettiği, son 2, 3 yılda, 4 yılda, 

bir önemli süreçtir. Bu süreçte etkin olan bir başka nokta, bu birleşmenin gerçekleşmesidir. Burada 

hizmeti geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu süreç Galatasaray da bir şeffaflaşmayı 

getiriyor. Çünkü burada da belirtildi. Çeşitli konuşmacılar, futbol a.ş. nin yaklaşık 370 milyon TL 

zararı vardı. Biz bu birleşmeyi sağlamayı bunun için istedik. Bu birleşme sağlanınca, Galatasaray’ın 

sportif a.ş. ve futbol a.ş. birleşmesi sonucunda, öz kaynak erimesinin temel nedeni, bilânçoların 

sağlıklı hale gelmesi zorunluluğunun ortaya çıkmasıdır. Bu yapı, bizi kaçınılmaz olarak bilânço 

yapılarının ve finansal yapının yeniden düzenlenme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yani biz 

birleşme sürecinde, hukuki boyutunu, QVT den hisse satın alımını, burada çok arkadaşımızın bu 

anlamda çok değerli katkıları var ve bilânçoların yeni yapıya göre gerçek baza oturması. Çünkü öz 

kaynak, ciddi bir öz kaynak erimesi olan Futbol A.Ş. den Sportif A.Ş. nin birleşmesinde bir net öz 

kaynak negatifliği ile karşılaşıyorsunuz. Ve bunu da gidereceğiz. Bunun için de biraz sonra 

anlatacağım, aktiflerin değerlendirilmesinden tutun, marka değerlendirilmesine kadar çok ciddi bazı 

tedbirler alıyoruz ve bunları da bitireceğiz ve bu Sportif A.Ş. nin de bilânço yapısı çok sağlıklı bir 

hale gelecek. Şimdi ben hiçbir şekilde bir dönemi bir arkadaş grubumu eleştirmek veya negatif bir 

görüşle yargılamak için söylemiyorum. Ama karşılaştığımız bir olguyu anlatmak istiyorum ve altını 

çizerek bunu vurgulamak istiyorum. 2006 sonunda Vakıfbank’ın bir icra dosyası gelmiştir 

Galatasaray’a. Ve bütün rakamları burada. Mahkemeden de kesinleşmiş bir borçtur bu. Ve bunu 

ihbar edilmiştir ve icra haciz yoluyla Galatasaray’ın kapısına gelmiştir ve Galatasaray bütün 

bankalarda kanuni takibe tabidir. Bu icradan gelen kâğıt, çok önemli bir kâğıttır ve Galatasaray’ın 

borcunu 417 milyon TL olarak bize belirtmektedir. Yani yaklaşık 340 milyon dolar. Biz bunu 

gördüğümüz zaman, hepimiz çok ciddi bir problemle karşılaştığımızı gördük. Karşımda tam Özkan 

Bey duruyor. Beraber Vakıfbank’a gittik, arkadaşlarımdan biri, Sinan arkadaşımızla beraber, hep 

beraber bu meseleyi mahkeme kapısından değil, Galatasaray’ın kapısından çevirdik. Bunu çok 

değerli bir kardeşim, bugün sabah bana sorduğu için, bu bilgiyi aktarıyorum, isteyene bu bilgiyi 

verebilirim. Biz oturduk Vakıfbank’la uzun uzun müzakere ettik, 6 aydan fazla ve anapara 40 milyon 



57 

 

dolar olmak üzere, 51 milyon dolara anlaştık, 2014 e kadar taksitler halinde ödüyoruz. Şu anda 35 

milyon dolar borcumuz kaldı. İnan bey şu anda yok aramızda, keşke olsaydı, kendisine bu bilgileri 

aktarsaydım, Riva ile ilgili bugün 50 milyon dolarlık tarlayı, bugün 250 milyon dolar değerinde 

teklifler aldık. Riva kongresinde sizin huzurunuza getireceğiz. Riva’nın değerini anlatmak için 

söylüyorum. Mecburduk, Riva’nın üzerinde ipotekler vardı, Galatasaray Ali Sami Yen’in üzerinde 

ipotekler vardı. İnanılmaz temlikler vardı. Üst kullanım hakkıyla ilgili. Bütün bunları yeniden 

düzenledik. Bunları niye anlatıyorum? Bunlar tutanaklara geçsin diye anlatıyorum. Ve ileride 

yönetimde görev alacak arkadaşlar, bunlardan istifade etsin diye anlatıyorum. Biz mecbur kaldık, 

Riva’da 55 milyon dolarlık ipotek vermeye, bu işi çözebilmek için. Bugün bize efendim şu kadar 

ipotek vermişsiniz, bunu böyle yapmışsınız diye insanlar soruyorlar. Teşekkür ederim. Bize de 

açıklama fırsatı veriyorlar. Biz Futbol A.Ş. nin eksi 340 milyon dolar olan veya 370 milyon TL olan 

negatif sermayesini Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş. yi birleştirmek için hepimiz bütün Yönetim Kurulu 

cansiperane çalıştık. Burada çok değerli arkadaşlarımın büyük emekleri oldu. Hukuki boyutta. Bizim 

QVT ile pazarlık boyutunda, finansmanı bulma boyutunda, ama bu bütün Galatasaray’ın başarısı ve 

sonuçta geldik bu hiçbir bankanın kapısından giremezken, Denizbank, Şeker bank, Halk Bankası, 

Aktif Bank ve Demir Halk Banktan 5 bankadan konsorsiyum halinde 70 milyon dolar kredi aldık. 

Ve bunun 31 milyon dolarını bu birleşmede kullandık. Gerisini kullanmadık. Ama 105 milyon 

dolarlık Riva’da ipotek vermek zorunda kaldık ve bazı gelirlerimizi de temlik etmek zorunda kaldık. 

Bakın şimdi borç, alacak meselesi konuşuluyor. Bütün bu işte uzman arkadaşlarım gayet iyi 

biliyorlar. 2009 yılında ki borç alacak hesaplarında en altta 60 milyon dolar dağıtılmamış temettü 

geliri vardı. Burada. Bu 2008 de de vardı, 2007 de vardı, büyüyerek gidiyordu. Biz bu birleşme ile 

2010 da sıfırladık bunu. Bundan sonra Galatasaray’ın dağıtacağı bir temettü geliri kalmadı. Sadece 

kendi çerçevesinde dağıtacağı temettü geliri kaldı ve şu kadarını söyleyeyim. Galatasaray’ın 

rakamlarını eğip bükmek benim işim değil, benim işim size gerçeği anlatmak ve bu gerçek zaten o 

bütün tablolarda var. Hepinizin incelemesine görüşlerinize sunulmuş vaziyette. Ve yapılan tüzük 

değişikliği sonucunda, her 3 ayda bir de biz bu bilgileri tüzük gereği, divana vermek zorundayız. 

Divanın değerini ve önemini çok iyi biliyoruz ve saygımız da büyük divana. 1546 üyemize de bu 

anlamda hesap vermek, 16 bin Galatasaray kulübü üyesine de hesap vermek bizim görevimiz. Şimdi 

burada gördüğüm nokta şu. Galatasaray’ın bütün nakit çıkışı olan borçları banka borcu toplam 121 

milyon dolardır. Bu borç biraz önce söylediğim gibi, 35 milyon dolar Vakıfbank’a olan borçtur. 70 

milyon dolar Denizbank, Şekerbank, Halk bankası o konsorsiyuma olan borçtur. Onu da 

gelirlerimizle ödüyoruz ve yine birtakım sponsorluk gelirlerini temlik ederek aldığımız işte 10, 15 

milyon dolar kaynak var. Artı Türk Telekomun sponsorluk gelirinden, hemen hemen hiçbir para 

harcamadık. Yani o sponsorluk geliri, gelecek yılların geliri olarak duruyor. Onu da anlatacağım. 
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Şimdi hizmet karşılığı ödenecek borçlar var. Yani siz o hizmeti ürettiğiniz sürece, o borç düşecek. O 

borç tahsilâtı olmamış, onların hepsini, bütün buradaki arkadaşlarımın görüşünü veri kabul edeyim. 

2009 yılında hizmet karşılığı olan ve nakit çıkışı gerektiren borçlarla, 2010 daki rakamları 

karşılaştırdığımda borçların hemen hemen azaldığını görüyorum. Rakamlar burada, tablolar burada, 

bunu da sunabilirim. Yani 2009 yılına göre düşmüş. Bu anlamda ben isterdim ki, teminat ve 

ipoteklerle ilgili bilgi istese, Sayın İnan Kıraç’a bilgi verirdik. Burada bizi dinleme lütfunda da 

bulunmadı, ayrıldı. Doğru biz Galatasaray’ın sade bir üyesiyiz. Çok haklı. O anlamda bizi dinlemek 

ihtiyacını duymayabilir. Ben buna saygı duyuyorum. Bir kişi konuştuğu zaman, o sorduğu soruların 

cevabını almak için beklemek zorunda. Kim olursa olsun. İsterse imparator olsun. Ben bundan hiç 

gocunmam, bana randevu versin, gideyim, kendisine anlatayım. Hepinizin evine işyerine geleyim, 

her türlü bilgiyi vermeye hazırım. Emriniz olur, ben sizin emrinizdeyim, hizmetinizdeyim. Değerli 

arkadaşlarım, biz bu stadın yapımında, 2006 yılında başladığımızda çok çile çektik. Burada sayın 

başbakanın, Toki başkanının çok büyük desteklerini gördük. Ama biz 2006 yılının Mart’ından beri 

çok eleştirildik. Ali Sami Yen’i nasıl bırakıyorsunuz, sizin kafanız yok mu, aklınız yok mu? Hiçbir 

görüşünüz yok mu? Hem bu divanda eleştirildik, hem kamuoyunda, hem basında, hem 

televizyonlarda. Aylarca, yıllarca eleştirildik, stat bitti, eksikleri, gedikleri var. 1950 model stat 

deniyordu. Dünyanın en sayılı statlarından biri şu anda. Ama sorunlarımız var. Bizim bu sorunları 

çözmemiz lazım. Yaya yolu meselemiz var, üst geçit var, var oğlu var, izolasyon meselemiz var. 

Halletmemiz gereken iş var. Biz 16 Ocak’ta isterdim ki ben, bir büyüğümüz televizyona çıkıp, Ali 

Sami Yen’i kullanarak bizi eleştirmesin. Bizi ibra edip, etmemekle tehdit etmesin. Biz o Ali Sami 

Yen meselesine, gittik Türk Telekomla konuştuk. Sıkı bir müzakere yaptık ve Ali Sami Yen’in 

isminin yazılmasını Türk Telekom kabul etti. Ve yazdırdık, kimse gelip burada bize bir teşekkür 

etmedi. Unutuldu o mesele. Ama 16 Ocak akşamı, bir televizyon kanalında bizi yerden yere 

vurdular. Bizim en acı olduğu gün, en acımız, benim babamın öldüğü gün, ne acı hissetmişsem, o 

gün aynı acıyı hissediyordum. Hâlâ aynı acıyı hissediyorum. Ben isterdim ki, Galatasaray’ın 

büyükleri bir araya gelsin, birlik beraberlik içinde olduğumuzu gösterelim bütün Türkiye'ye, ama 

tam tersi oldu. 15, 16, 17 Ocak’la başlayan hafta, herkes bize bir tokat attı. Biz o tokatları hak 

etmedik ve çok açık söylüyorum, ben de eleştiriyorum. Bu kadar zor gündeyken, bütün 

Galatasaray’ın büyükleri, 100 tane büyüğü toplanıp, ortak bir düşünce sergilemeliydi. Sayın Kozak 

orada çok olumlu davrandı, kendisine teşekkür ediyorum. Bizim söyleyemeyeceğimiz, o anda onu 

söylemekte zorlanacağımız noktalarda bize bilgi verdi kamuoyuna, bunu şunun için söylüyorum. 

Benim göbek bağım var, evet.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Efendim oturduğunuz yerden konuşmayınız, bir dakika efendim, bir dakika efendim, 

sinirlenmeyelim. Buyurun. 

Kulüp 2.Başkanı Işın Çelebi: 

Benim, benim hakikaten benim hakikaten göbek bağım var. Benim Sayın Başbakana ha, benim 

Sayın Başbakana ve Toki Başkanına büyük saygım, sevgim var. Bu stadı inşa ettikleri için büyük 

emekleri var. Bu anlamda da onlara saygı duyuyorum ve sevgi duyuyorum. Ve göbek bağım da var. 

İstiyorsanız da Galatasaray yönetiminden istifa edeyim gideyim, bunu da açıkça söylüyorum. Bana 

hakaret etmeyin, ben size olanı biteni anlatıyorum. Ben olanı anlatıyorum size ve benim hakikaten 

bir daha söylüyorum, bu stadın yapımında büyük emeği geçen sayın başbakana, Toki başkanına, 

Faruk Özak’a, hepsine, bütün hizmeti geçen herkese büyük saygım, sevgim var, siz bunu göbek bağı 

diyorsanız, benim göbek bağım var. Ben devam etmek istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim lütfen oturun, oturun. Müdahil eden arkadaş da lütfen lobiye çıksın, toplantının semahati 

için. Sayın Çelebi siz buyurun devam edin. Oturun efendim, buyurun.  

Kulüp 2.Başkanı Işın Çelebi:  

Peki, ben müsaade ederseniz devam edebilir miyim? 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Siz devam edin efendim, buyurun efendim. O müdahil eden arkadaş çıkacak salondan.  

Kulüp 2.Başkanı Işın Çelebi:  

Değerli arkadaşlarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim misafir sıfatıyla gelmiş, kulüp üyesi ise usulüne uygun buranın kurallarına uygun davranma 

durumunda, şu anda kulübün ikinci başkanı açıklama veriyor. Müdahale etme hakkı yok. Buyurun 

efendim devam edin. 

Kulüp 2.Başkanı Işın Çelebi:  

Ben bundan, ben bundan gocunmuyorum. Bakın ben bu stadın her santimetrekaresinde emeği geçen 

herkese teşekkür ederim. Yani tekrar söylüyorum, Sayın Başbakana da Sayın Toki başkanına da 

Sayın Faruk Özak’a da bütün hükümete de buna emeği geçen, bürokratlara işçilere çalışanlara, 

herkese teşekkür ediyorum. Hepsi ile göbek bağım var benim, Galatasaray’ın menfaatleri için göbek 

bağımın olması da benim memnuniyet verdiğim bir şey. Ama beni oylamazsanız, istemezseniz, ben 

şapkamı alıp gitmesini bilecek kadar haysiyet sahibi bir adamım. Hepinize bu anlamda saygı 

sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, biz  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Sessiz olalım efendim.  

Kulüp 2.Başkanı Işın Çelebi:  

Birleşme, bakın kurumsallaşma bir süreç isteyen bir şey. Kurumsallaşma sadece lafla olmaz. 

Kurumsallaşma Corporate government dediğimiz mesele açıklık ve şeffaflık ister. Yönetimde bilgi 

akışı ister. Bu anlamda kurumsallaşmayı sağladığımız zaman, böyle garip müdahaleler olmayacaktır. 

Kurumsallaşmaya bunun için de ihtiyacımız var. Ve biz kurumsallaşma yolunda bir kapı açtık, 

UEFA 2012 kriterlerine Galatasaray’ın bilânço yapısını borç alacak yapısına uygun hale gelmesi 

için, bir yeniden yapılandırma yolunu da açtık. Bu yolun devam etmesi gerekir. Bu yoldan 

Galatasaray geriye adım atmamalı. Yani bu yoldan Galatasaray kurumsallaşmalı, kişilere bağımlı 

olmaktan çıkmalı. Zaten UEFA 2012 kriteri diyor ki, bir spor kulübü kişilerden borç, hele 

yönetiminde olan kişilerden borç alamaz. Sadece kurumlardan, banka ilişkileriyle kaynak temin 

edebilir. Bu anlamda Galatasaray büyük mesafe aldı. Kişilere borcu yok. Kurumlara olan borcu var. 

Bu yapıyı Galatasaray korumalıdır. Ben bunu açık söyledim. Galatasaray da Abramoviclere yer 

yoktur arkadaşlar. Bunu çok net biçimde söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Galatasaray 

kulübünün sahibi, 16 bin Galatasaray kulübü üyesidir. Bunu ömür boyu ölene kadar da bu görüşümü 

değiştirmeyeceğim ve bu konu dışında bir tavrı olan herkese karşı da görüşlerimi açık ve net ifade 

edeceğim. Gerekirse bütün Türkiye'de, bütün Galatasaray kulübü üyelerine 25 milyon kişiye tek tek 

gidip bunu anlatacağım. Galatasaray da Abramoviclere yer yoktur arkadaşlar. Şimdi Galatasaray’ın 

borçlarının toplam gelirleri içindeki payı, % 100 lerin üzerindeydi. Bugün % 70 ler düzeyine 

geriledi. Bunu % 50 nin altına almak lazım. Bu bir hedeftir. Galatasaray bu doğrultuda, toplam 

gelirleri içinde borçlarının oranını % 50 nin altına çekecek şekilde bir strateji çizmek zorundadır. 

Bunu Galatasaray’ın gelecek yönetimleri mutlaka yapmalıdır. Bugün buna ihtiyaç var. % 100 lerin 

üzerinden % 70 lere gelebildik, bunu % 50 nin altına indirmek kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şimdi 

ben burada sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama Galatasaray’ın gelecek yönetimleri, mutlaka 

önünde temel bazı sorunlarla karşılaşacak. Bir stadın mutlaka en verimli biçimde işler hale gelmesi 

lazım. Şu anda işletmeye alma konusunda, arkadaşlarla çok yoğun çalışma yapılıyor. Bu stadın en 

verimli en etkin hale gelmesi lazım. Yaya yolu bağlantılarının yapılması lazım. Birçok konunun 

çözülmesi lazım. Çatısının açılır, kapanır hale gelmesi lazım. Bu Galatasaray divanına ve 

Galatasaray’a en önemli yapacağı işlerden biri, bunu çok dikkatle takip etmesini tavsiye ediyorum. 

Ve Galatasaray’ın gelecekte geliri, 2011 den sonra 218 milyon dolar gibi bir noktaya ulaşıyor ve bu 

250 milyon dolara doğru 2015 yılına kadar yukarı çıkıyor ve Galatasaray 2012–2013 ten itibaren 

gelir yaratır hale geliyor. Bu tempoyu koruması lazım. Muhafaza etmesi lazım ve şu kadarını 

söyleyeyim. En önemlisi, Galatasaray değeri demek, vefa demek, etik değerlerine saygılı olmak 
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demek. Böyle insanların oturduğu yerden, laf atmaması demek. Hepinize çok saygı ve sevgi 

sunuyorum. İyi günler diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar: 

Efendim Sayın ikinci başkan, Işın Çelebi’ye teşekkür ediyoruz açıklamaları için, değerli 

Galatasaraylılar, divan toplantısında ilk defa meydana gelen bir husus, yani bu da herhalde 

Galatasaray da bir deformasyonu gösteriyor ama daha sonrası için dikkatli olacağız. Değerli 

Galatasaraylılar, 4 saat 15 dakika süren toplantımız, başkan söz istiyorsanız buyurun efendim,  

Kulüp Başkanı Adnan Polat:  

Sayın Başkan, değerli Galatasaraylılar, 4 saat 15 dakikadır dinliyoruz. Görüşleri dinliyoruz. Divan 

kurulu ile ilgili benim düşüncelerimi biliyorsunuz. Son 5 senede, tahmin ediyorum 55 tane divan 

kurulu toplantısı yaptık. Ben bunların 52 tanesine katıldığımı biliyorum. Divan kuruluna önem 

veriyorum. Galatasaray’ın akil insanlarının olduğu, bir yüksek istişare kurulu olduğunu 

düşünüyorum. Ve bugüne kadar da buradan gelen eleştiriler, buradan gelen öneriler de bize çok 

faydası olduğunu da ifade etmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar da Galatasaray’daki hayati önem 

taşıyan konuları da kamuoyuyla ilk defa hep buradan paylaşmaya gayret gösteriyorum. Ancak tabii 

divan kurulu başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yönetim faaliyetlerini, bizim adımıza okuduğu 

için, hâlbuki bu faaliyetleri biz kendimiz de okuyabilirdik. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. 

Açıkçası ben 5 seneden beri Galatasaray kulübünde iki sene mali idari ve sportif başkan yardımcısı, 

3 senedir de başkan olarak sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Bu geçen süre içinde, muhakkak ki 

yanlış aldığımız kararlar, hatalarımız olmuştur. Bu kadar çok karar alınan bir mercide, bir makamda 

hata yapmamak, yanlış karar almamak mümkün değil. Zaman zaman bunlar olabiliyor. Çünkü 

kararların sayısı çok fazla. Ancak göreve geldiğim başkan olarak göreve geldiğim son 3 yılda, 

göreve geldiğim günden beri, kulübümüzün üyeleri içinde, divan kurulumuzun üyeleri içinde, 3 

yıldır, mecranın, medyanın değişik mecralarında, değişik organlarında, sürekli olarak medya 

üzerinden eleştiriler, ithamlar, medyaya sunulan birçok senaryolar, tehditler, son zamanlarda imza 

kampanyaları, ibra etmem tehditleriyle, bu şartlar içinde, biraz evvel bir kısmını Işın beyin de 

anlatmış olduğu birçok görevi yaptığımızı düşünüyorum. Neler yaptığımızı anlatmayacağım, zaten 

hepiniz onları çok iyi biliyorsunuz. Burada en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi, şeffaflıktı. 

O konuda da hepinizin bildiği gibi, gerekli faaliyetleri uygulamaları yaptık. Belki de Galatasaray 

tarihinde ilk defa 300 sayfadan fazla, 400 sayfaya yakın bir faaliyet raporu ortaya çıktı. Orada 

kulüple ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Çünkü ben inanıyorum ki, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 

olanlar, hiç olmazsa bundan sonra bilgi sahibi olarak fikir sahibi olup karşımıza çıkıp bazı şeyler 

söylerler. Şimdi önümüzde bir mali genel kurul var. Bu mali idari genel kurulda, benim beklentim, 

tüm Galatasaraylıların, buna ilgi göstermesidir. Bakınız seçimlerden önce, ben Galatasaray 
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kulübünün üyelerine mali genel kuruldan önce, 1 ay önce en az bir bilgilendirme toplantısı 

yapacağım dedim ve bunu bir hafta evvel gerçekleştirdik, orada kulübümüzün üyesi 1011 kişi vardı. 

Bizim mali idari genel kurullarımızda 500, 600 kişiyi geçmediğini düşünürseniz, sırf bir 

bilgilendirme toplantısına bin kişiden fazla üyemiz geliyorsa, bu beni şöyle memnun ediyor. Demek 

ki üyelerimiz artık kulübe daha fazla ilgi gösteriyor. Onu sağlayabilmişiz diye düşünüyorum. Eğer 

kulüp hakkında görüşleriniz varsa, söz sahibi olmak istiyorsanız, bunun yeri burasıdır, veya Genel 

Kurullardır. Onun için o genel kurula lütfen tüm Galatasaraylıların katılmasını özellikle istirham 

ediyorum. Orada geliniz, görüşlerinizi alınız, bizi eleştiriniz, ama bilgi sahibi olarak geliniz lütfen ve 

kararınız ne ise, sizin kararınız, bizim kararımız olacaktır. Neticede kulübümüzün en üst organı 

genel kurulumuzdur. Galatasaray kulübünün sahibi de kulübümüzün üyeleridir. Kulübümüzün 

sahibi, vücudu üyeleri ise, ruhu da taraftarımızdır. Taraftarımıza da buradan şöyle bir mesaj vermek 

istiyorum. Uzun ve yorucu bir yoldayız. Futbol hepimiz için çok önemli. Kulübümüzün görünen 

yüzüdür. Ama Galatasaray kulübünün taraftarları, bugüne kadar sergiledikleri duruşu bozmamaları 

lazım. Neticede bu futbolcularımız, önümüzdeki sezon da büyük bölümü, bizle beraber yine 

mücadele edecektir. Onlara sahip çıkmanız lazım. Bizi protesto etmelerini anlayabilirim. Ama futbol 

takımına en azından bir 90 dakika, bir maç bitimine kadar bir şans vermeleri lazım. Bir destek 

vermeleri lazım. Neticede bunlar çok genç insanlar, bunların öz güvenleri, kaybolmuş, kendilerine 

stres altındalar ve baskı altındalar, onu oradan taraftarın gücü ancak çıkartabilir. Galatasaray 

taraftarı, bunu yapmalıdır. Bu süreç içinde bizimle beraber, sadece futbol takımının futboldaki 

sporcularımız değil, amatör sporlardaki sporcularımız da geçtiğimiz senelere oranla, ciddi başarılar 

elde etmeye başlamışlardır. Ortaya koymuş olduğumuz sürecin, neticelerini yavaş yavaş almaya 

başlıyoruz. Ancak amatör sporlarda, daha iyi neticeler alabilmemiz için, muhakkak ki bu süreç 

yaşanmalıdır ve tesisleşme bitmelidir. Futbolda da bundan sonra daha iyi neticeler alacağımıza ben 

kesinlikle inanıyorum ve bunu da size göstereceğim. Çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum bu 

dönemde, çok büyük projelerin bitmesinde, gece gündüz, Galatasaray da kulüpte, tesislerde ve 

şirketlerde çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. Şunu unutmayınız ki, son aylarda, özellikle son 

aylarda gelişen olaylar, bizim sporcularımızı, etkiliyor. Tamamını, sadece futboldan bahsetmiyorum. 

Çalışanlarımızı etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Yeni yapılanmanın içinde, kalifiye eleman almak 

istiyoruz. Bu ortamdaki bir kuruma, gelmek istemiyor belli kalitedeki insanlar. Galatasaray kulübüne 

gerek kamudan, gerek medyadan, gerek rakiplerden, birçok yerden darbeler vuruluyor, zarar 

görüyoruz. Bu tartışmalar kulübümüzü geçici olarak değil, kalıcı olarak yıpratıyor ve yaralıyor. 

Söyleyecek bir şeyi olan varsa, gelir bu kürsüde söyler veya genel kurulda söyler. Galatasaraylılara, 

özellikle kongre üyelerimize, kulüp üyelerimize istirhamım, lütfen artık biraz sükûnet, biraz 

sessizlik, gelip, gelip söyleyeceğinizi genel kurulda söyleyin lütfen. Bizi istiyorsunuz, 
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istemiyorsunuz, o ayrı, Galatasaray kulübünden birçok başkanlar gelip geçmiş, biz de gelip 

geçiciyiz. Ama kulübe kalıcı Zararlar veriliyor, bu çekişmeler, bu kampanyalar, bu tehditler. Bunları 

yapmayın. Bizim yapmamız gereken Galatasaray kulübünün âli menfaatlerini korumaktır. 

Yapmamız gereken şurada bizi bir araya getiren unsur, Galatasaray sevgisi, Galatasaray taraftarı 

ancak bu sevgi sadece tek başına yetmiyor. Galatasaray ı anlamak, Galatasaraylı gibi düşünmek, 

Galatasaraylı gibi konuşmak ve Galatasaraylı gibi hareket etmek lazım. Son aylarda bunlar 

kayboluyor. Bu kötü bir yol olacak Galatasaray’ın geleceği için. Bizi istemeyebilirsiniz, bazılarınız, 

sevmeyebilirsiniz. Ama lütfen Galatasaray’a karşı vecibelerinizi yerine getiriniz ve lütfen susunuz 

artık. Evet, ciddi zararlar görüyoruz. Ben bu mali genel kurulumuzdan önceki son divan 

kurulumuzda, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum ve 5 saate yakın bir süredir dinlediğiniz 

için de hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki sorulan soruları, tek tek cevap vermeyeceğim, ancak 

istifa etmek gibi şu dönemde seçime gitmek gibi bir şeyi asla düşünmüyorum. Hele, mali idari genel 

kuruldan önce hiç düşünmüyorum. Kaldı ki, mali genel kurulda benim hesabını veremeyeceğim 

hiçbir şey yok. Ben üyelerimize mali idari genel kurulda ibra olmak için seçim rüşveti kendime 

dedirtmem, bunu da herkes böyle bilsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar:  

Evet, biz de sayın başkana teşekkür ediyoruz. 4.5 saatlik toplantıyı kapatıyorum. Nisan ayında 

görüşmek üzere efendim.  

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

 

 

 

Emir Turgan (5259)    Faruk Gögen Altınbaşsak (4592)   

Başkan Yardımcısı    Başkan Yardımcısı  

 

 

 

 

 

Selim Selimoğlu (5553) 

Sekreter                                                         

 

 


