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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 09 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Gayrettepe Dedeman 

Otel’de yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

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

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

silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün 

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

2175 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ziya Özçam, 3112 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

Mahir Canbakan, 3243 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Fuat Kantoğlu, 15005 sicil numaralı 

kulüp üyemiz Engin Parlar ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların anılarına saygı 

duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Efendim bugünkü toplantımızın gündemini 

okutuyorum. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Son bir aylık süre içindeki kulüp faaliyetleri ile ilgili Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek’in 

açıklamaları, 

4. Hazırlanmış olan tüzük tadil taslağının ana değişiklik maddeleri ile ilgili Tüzük Tadil 

Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı’nın açıklamaları, 

5. Güncel konular ve dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

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

edilmiştir. Teşekkürler.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız. Efendim, gündeme geçmeden önce, size 

kısaca arz etmek istediğim 3 konu var. Sırasıyla sunuyorum.  

İlk konu, 22 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen, Riva ve Florya’daki kulüp taşınmazlarının 

değerlendirilmesi ile ilgili yetki talebinin görüşülmesi ve karar verilmesi için düzenlenen 

Olağanüstü Genel Kurulla ilgilidir. Genel Kurula toplam 1.690 üye katılmıştır. O tarihte kaydı 

açık üye sayımız 8.950 idi. Toplantı sabah 10.00’da başlamış ve 17.00’de sona ermiştir. 7 saat 

sürmüştür. Genel Kurulda 31 üye söz alarak konu ile ilgili teklif, tavsiye ve eleştirilerini ifade 

etmişler, ortak aklın tespiti için verimli katkılar sunmuşlardır. Nihai oylamada 47 karşı oya 

karşın, büyük çoğunlukla Yönetim Kurulunun teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantıya 
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ait zabıt 88 sayfa olarak düzenlenerek ilgili makamlara takdim edilmiştir. Konuyu bilginize 

sunarım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

111 yıllık Galatasaray Spor Kulübü geçmişinde, ilk defa Genel Kurul bir çoğunlukla, kulüp 

taşınmazlarının değerlendirilmesine onay vermiştir. Bu çok önemli karar, Başkan ve Yönetim 

Kuruluna çok ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bu yetkinin kulübümüz için faydalı şekilde 

yürürlüğe girebilmesi için yapılması gereken çok önemli işlemler mevcuttur. Emlak Konut 

Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile yapılmış olan protokolün sözleşmeye bağlanabilmesi için evvela 

taşınmazlar üzerindeki tüm takyidatın, yani ipotek, rehin, haciz vs. kaldırılması şarttır. Bu 

işlem için mevcut teminatların müstakbel gelir paylaşım sözleşmesi kullanılarak devri ve eş 

zamanlı olarak teminatlara konu olan banka kredilerinin yeniden yapılandırılması şu 

dönemdeki en önemli işlem olacaktır. Bilahare veya eş zamanlı olarak Emlak Konut protokolü 

esas sözleşmeye dönüşecektir. Görüldüğü gibi, ciddi bir finans mühendisliği gerektiren bu 

konular kulüp yönetiminin çözmesi gereken önemli işlerdir. Bu nedenle, Genel Kurulun 

verdiği yetki ile ilgili fikrî takibi, Divan Kurulu olarak dikkatle, özenle ve sorumlulukla 

sürdürmek görevimizdir. Genel Kurul adına yapacağımız bu görevi, bu nedenle, detayı ile size 

arz ettim efendim.  

Efendim, ikinci konu, kulüp tüzüğü çalışmaları ile ilgilidir. Divan Kurulunun 18 Aralık 2013 

tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Prof. Dr. Mehmet Helvacı başkanlığında, 7 değerli 

üyenin katılımı ile bir Tüzük Tadil Komisyonu kurulmuştur. Yapılan 41 toplantı sonrasında 

yayımlanan taslağa, üyelerin teklifleri de değerlendirilerek son hâli verilmiş ve 8 Mart 2016 

tarihinde Divan Başkanlığına teslim edilmiştir. 11 Mart 2016 tarihli yazı ile tüzük taslağı 

Yönetim Kurulunun incelemesi ve uygun Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu tespiti 

talebiyle Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Taslağın son şekli elektronik posta ile değerli 

üyelere de gönderilmiştir.  

Ancak Riva, Florya kulüp taşınmazları ile ilgili değerlendirme, kulüp borçlarının asgariye 

indirilmesi ve faiz yükünün azaltılması konuları görüşülürken, üyeler mali konuların bu 

şekilde bir defalığına çözülmesinin olumlu olacağını, ancak aynı uygulamaların devamı 

hâlinde yine borç batağına geri dönüleceğini ısrarla ifade etmişlerdir. Bu nedenle, yapılması 

planlanan Tüzük Tadili Olağanüstü Genel Kurulundan önce, taslağa Galatasaray mali kriterleri 

benzeri hükümlerin dahil edilmesinin şart olduğu üyelerce ifade edilmiştir. Bu nedenle, 

bugünkü toplantımızın dördüncü maddesinde bu konuyu ele almamızın, taslaktaki mevcut 

durumu komisyon başkanından öğrenmemizin, bilahare teklif, tavsiye ve eleştirilerimizi ifade 

etmemizin uygun olacağı düşünülmüştür. Bilginize sunuyorum efendim.  

Son konu, toplantı yerimizle ilgilidir. Maalesef hükümetin aldığı, 30 Kasım 2016 tarihine 

kadar uygulanacak toplantı yasağı, bizim Divan toplantılarımızın bir kamu binasında, yani 

Galatasaray Lisesi’nde yapılmasına engel teşkil etmiştir. Stadyumda ısıtma imkânı olmadığı 

için toplantı mecburen bu salona alınmıştır. Sizden özel ricam, Divan toplantısı davetleriyle 

ilgili cep telefonlarınıza gönderilen SMS mesajlarını dikkatle takip etmenizdir. Elimizde 
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olmayan sebeplerle toplantı yerimiz değişmektedir. Konuyu anlayışla karşılamanızı rica 

ediyorum.  

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

toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen aya ait toplantı tutanakları 37 sayfa 

olarak düzenlendi ve girişte size takdim edildi. Buyurun efendim, zatıaliniz söz almak 

istiyordunuz. Buyurun. Tutanakla ilgili, Sayın Ahmet Özdoğan’ın bir talebi var.  

Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Kurulu Başkanlığı, Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  

33. sayfanın 5. bendinde, Galatasaray’ın gelenek ve göreneklerine uymayan kelime 

mevcuttur. Ben bu kelimenin çıkartılmasını talep ediyorum, çünkü bu tarihî tutanaktır. Tarihî 

tutanaklarda Galatasaraylıların bu kelimeleri hiç konuşmaması lazım. Arz ettim efendim. 

Şurası.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Ahmet Özdoğan’ın hatırlattığı konu doğrudur. Bu değişikliği yapmamız arşive 

kaldıracağımız nüshada kesinlikle gereklidir. Arkadaşımız haklıdır efendim. Bu düzeltmesi 

yapılmış şekliyle tutanakları oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Tutanak kabul edilmiştir.  

Efendim, burada ifade edilen bir söz, şu anda inşaatı devam edilen Mecidiyeköy’deki otel 

inşaatı ile ilgili, onunla ilgili kullanılan bir ifadedir. O ifadenin bizim tutanakta olmasında 

sakınca vardır. Düzeltilecektir efendim. Efendim, 33. sayfanın yukarıdan 7. veya 8. satırı, 

merak eden okur. Burada tekrarlamaya gerek yok.  

İkinci maddemiz, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Efendim, Sayın Faruk Gürbüzer 

arkadaşımızın burada bir önerisi var, genç bir sporcumuzu değerlendirdiği için, gerek 

antrenörümüze, gerek eski antrenörlerimizden Sayın Bülent Ünder’e teşekkür edilmesi ile 

ilgili. Zannediyorum kendisi söz istiyor, size detayını anlatacaktır.  

Efendim, üçüncü konu, son bir aylık süre içinde kulüp faaliyetleri ile Kulüp Başkanı Sayın 

Dursun Özbek’in açıklamaları.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Dün öğleden sonra, Sayın Başkan beni aradı ve çok özür dileyerek bugünkü toplantıya 

katılamayacağını ifade etti, zira Ankara’da kulüple ilgili takip ettiğimiz çok önemli bazı 

konularla ilgili bir toplantı düzenlenmiş. Zaten Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız size 

bunun detayını anlatacaklar. Efendim, Sayın Başkanın yerine kim açıklama vermek istiyor? 

Sayın Cengiz Özyalçın, buyurun efendim. Sayın İkinci Başkan, buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın 

Sayın Divan Başkanım, Saygıdeğer Genel Kurul Üyeleri ve Yönetim Kurulum, 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek, 22 Ekim 2016 tarihindeki Genel Kurul 

sonrası şu an Ankara’da. Alınan yetki çerçevesinde, ilgili kurumlarla görüşme ve anlaşma 

yapmak üzere İstanbul dışında. O nedenle, bugün sizlere ikinci başkan olarak ben, geçen 
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Divan toplantısından bugüne kadar geçen süre içerisindeki olayları imkân nispetinde 

anlatmak isteyeceğim. Yönetim Kurulunda bir görev anlaşması içerisinde, benden sonra, bu 

bir aylık süre içerisinde teknik konuları ve teknik bilgileri de Başkan Yardımcım Avukat Eşref 

Alaçayır kardeşim sizlere arz edecek.  

Benim üzerinde durduğum, durmak istediğim, 111 yıllık Galatasaray Kulübü’müzün 

tarihindeki -bana göre, bizlere göre- en önemli Olağanüstü Genel Kurulun rakamsal 

değerlendirmesi. Bu biraz sonra değineceğim konular bakımından çok önemli. Öncelikle, son 

yapılan Olağanüstü Genel Kuruldan önce geriye yönelik 5 yıllık bir süreci bilgilerinize sunmak 

isterim. O da şu. Galatasaray’ın bu 5 yıllık süreç içerisinde 5 tane olağan kongresi, 5 tane de 

olağanüstü kongresi var, simetrik. Bunlara seçim kongreleri dahil değil. Bu, şu bakımdan 

önemli. Sanıyorum bugün bizim en son üye sayımız 17.122, fakat Genel Kurula katılan üye 

sayımız bunun yaklaşık yarısı kadar. Peki, ne oldu? Eğer izin verirseniz, size somut çalışmamın 

bir bilgisi olarak, sizin de bildiğiniz şeyler arz edeceğim.  

111 yıllık süre içerisinde, kaydını yenilemeyen ve aramıza anılarını bırakarak ayrılmış sevgili 

Galatasaraylı büyüklerim var. O nedenle, bu rakam olağanüstü kongrelerde ve olağan 

kongrelerde yaklaşık 6.800 ile 8.800 arasındaki bir sayısal rakama ulaşıyor. Bu kongrelere 

baktığımız vakit bir şey dikkatinizi çeksin. O dikkatinizi çekecek noktaya özellikle ben de 

değinmek isterim. O da şu. Bu olağan kongreler içerisinde, 31 Marttaki mali kongreye - 

seçimli değil- 6.720 kişi katılmış. Hazirun, katılım 595. Lütfen mali genel kurulu hatırlayın. 

Sevgili Hayri Kozak kardeşimin ısrarla üzerinde durduğu ve vurguladığı bir şey var, katılım % 

8.5 ve akşam Galatasaray’ın milyon değerlerinin konuşulduğu ve de bütçesinin yapıldığı 

salonda bir elin parmakları kadar az sayıda insan var.  

Bunu şunun için söylüyorum. Bu son Olağanüstü Genel Kurulda böyle değil. Somut, saat 

16.30’da bize, Genel Kuruldaki Yönetim Kuruluna sunulmuş bilgi 1.690 kişi. Şimdi bu 1.690 

kişide bir şey dikkatimi çekiyor, en yüksek katılım. Ben burada Sayın Divan Başkanıma 

katılıyorum, en yüksek katılım. Peki, bu 1.690 kişi % 22’lik bir oya tekabül ediyor. Bu da 

sizlerin 111 yıllık bir süreç içerisinde, Galatasaray’ın çok önemli bir konusuna karşı 

duyarlılığınızı gösteriyor. Şimdi ben bu Genel Kurula katılan ve bugün bizlerle beraber olan, 

beni dinlemek nezaketinde bulunan tüm Galatasaraylı kardeşlerime, ağabeylerime teşekkür 

ediyorum.  

Şimdi özellikle Genel Kurul, 29 Haziran’da Emlak Konut’la yapılmış olan ön protokolün Genel 

Kuruldan da onaylanarak geçmesi kararından yola çıkarak –somut, tartışmasız- Galatasaray’ın 

zor günlerinde taşın altına elini koymuş. Lehte, aleyhte, hiç önemli değil. Mühim olan, 

Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır bir Genel Kurulun sizler tarafından gerçekleştirildiğini 

görmenin mutluluğu içindeyim. Bu hepimiz için geçerli. Eleştiriler çok kaliteli, lehte 

konuşanlar kaliteli, Galatasaray’ın ekonomik açmazını gösteren konuşmalar kaliteli. Oylama 

bize yetki verdi.  

Şimdi, bir şey tehlikeli, o da şu. Ben bunu Başkanımla da konuştum, Yönetim Kurulunda da 

konuşuyorum. Bu süreçten sonra işimiz çok zor. Yetki alındı, verildi, hiç önemli değil. İş 

hakikaten çok zor. Neden? Çünkü Galatasaray’ın sizlerle birlik, beraberlik... Bu işi sadece 
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Yönetim Kurulu olarak değil, Yönetim Kurulunun oluşumu itibarıyla gördüğüm, bildiğim, -

belki Yönetim Kurulundaki kardeşlerim bana darılacaklar- o kadar çok pırıl pırıl insan var ki 

aranızda, ama Yönetim Kurulunda değil. İşte o zaman bizlere düşen görev, bu işi kucaklamak, 

bir arada olmak ve Galatasaray’ı esenliklere, mutluluklara getirmektir.  

Şimdi ben, çalıştığım Yönetim Kurulunda da Sevgili Başkan ve Yönetim Kuruluna arz ettiğim 

bu bilgileri söyledikten sonra, izninizle, Sayın Eşref Alaçayır’ı davet edeceğim ve de kendisi bu 

işin teknik konuları ile ilgili, hukuksal tarafı ile ilgili sizlere birtakım bilgilendirmeler yapacak. 

Efendim, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın İkinci Başkan Cengiz Özyalçın’a biz de teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. 

Sayın Eşref Alaçayır, buyurun efendim. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır 

Sayın Başkanım, Değerli Galatasaraylılar, Ağabeylerim, Kardeşlerim,  

Söylenildiği gibi -tekrar edeceğim ama- Değerli Başkanımız şu anda Ankara’da, çeşitli devlet 

kuruluşları ile toplantı hâlindeler. Ben kısaca şöyle diyebilirim. Genel Kurulun teveccühü ile 

aldığımız yetkiye layık bir şekilde çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. En kısa zamanda 

sözleşmelerin -sizlerle de paylaşılarak- aktedilmesine çalışılmaktadır. Fakat bu arada, benim 

bizzat uğraştığım, Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği, intifa hakkının 

tapuya tescili işlemi ile uğraşmaktayız. Geçen toplantılarda da bildirildiği gibi, bu konuda 

Bakanımızın olurunu da aldık. Sadece bir talimat verilerek -Tesisler Dairesi Başkanlığının 

İstanbul Bölge Müdürlüğüne bir emriyle- tapuda intifa hakkının tescili işlemleri yapılacak. 

Onu bu hafta içinde bitirmeyi ümit ediyorum.  

Bu arada, yine protokole bağlı olarak, Spor Genel Müdürlüğü ile aramızdaki 25 tane davanın 

uzlaşması görüşmelerini takip ediyoruz. Efendim, bu davaların neler olduğunu soracak 

olursanız, 2008’den bu yana hasılat payı % 7, reklam payı % 5, 2012’den beri amatör sporlara 

katkı payı, 2011 tarihli ek protokol gereği reklam panolarından pay ve diğer bazı davalar. Bu 

davalardaki uzlaşma sistemi de, son zamanlarda devletimizin ortaya koyduğu vergi barışında 

olduğu gibi, çok uzun vade, faizsiz ve 36 adet taksit şeklinde ödenmesi için görüşmelere 

devam ediyoruz. Arz ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır’a teşekkür ediyoruz, verdiği özet bilgiler için.  

Efendim, gündemin dördüncü maddesine geçiyorum, hazırlanmış olan tüzük tadil taslağının 

ana değişiklik maddeleri ile ilgili Tüzük Tadil Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet 

Helvacı’nın açıklamaları. Sayın Helvacı, buyurun efendim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Helvacı’nın açıklamalarından sonra bu konuyla ilgili de görüşlerinizi alacağız. Bir de ufak 

bir prosedür olarak da size söyleyeyim. Tüzük tadil taslağını bir olağanüstü Divan 
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toplantısında yapacağımız görüşmeden sonra Yönetim Kuruluna arz edeceğiz. Onun için, ön 

hazırlık olarak Sayın Helvacı’yı dinleyelim efendim. Sayın Helvacı, buyurun efendim. 

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu Başkanı, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, 

Beyefendiler,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce bu açıklamayı yapmadan evvel, bir küçük teşekkür 

konuşması yapmam lazım. Bu teşekkür konuşmasının muhatapları her şeyden önce şu anda 

ekranda, yansıda gördüğünüz, bu çalışmayı beraber yaptığımız arkadaşlarım Ahmet Şenkal, 

Metin Öztürk, Taner Aşkın, Aslı Makaracı, Mustafa Cengiz ve Arkın Obdan. Bu çalışma, bu 

komisyonun eseri ama şunu da söylemek lazım. Bu komisyondan önceki -bunu 18 Şubat 2014 

tarihli Divan Kurulu toplantısında sizlere sunmuştum- bugüne kadar çalışan tüm 

komisyonların da buna katkısı olduğunu söylemek lazım. Yine bir küçük teşekkür daha. Biz bu 

çalışmayı yaptıktan sonra, bize gerek Divan Kurulu üyelerinden, gerek Genel Kurul 

üyelerinden müracaatlar oldu, taslağı geliştirmek adına. Onları da size sunmak isterim. Sicil 

numaralarıyla, sırasıyla okuyorum. Özaydın Özbay, Mehmet Dülger, Okan Tekinşen, Hayri 

Kozak, Cengiz Akatlı, İrfan Aktar, Bünyad Balaban, Mehmet Arif Madenci, Ahmet Özdoğan, 

Ayhan Özmızrak, Erdal Günsel, Vedat Gürel, Mehmet Nazifoğlu, Engin Erginbaş, Mitko 

Stoimenov, Kamil Ahmet Gümüş, Şahin Kasal, Gözde Büyükeroğlu, Mete İkiz, Atilla Arısal, 

Timur Kuban, Ebru Köksal, Burak Kobek, Suat Sarı, Hikmet Koyuncuoğlu, Övünç  Ildız, Tamer 

Kılıç, Metin Ünlü, Eren Egin, Zeynep Özkalay, Aras Basmacıgil. Bu arkadaşlarımızın büyük bir 

çoğunluğu ile de bir ortak toplantıda yüz yüze taslağı görüşme imkânını bulduk. Bu toplantı 

aşağı yukarı 8 saat kadar sürmüştü. Şimdi size bu toplantıların neticesinde ortaya çıkan genel 

durumu özet olarak sunmak istiyorum, sabrınızı zorlamadan. Ama önce, Sayın Başkanın da 

biraz evvel söylediği, Sayın İkinci Başkanın biraz evvel belirttiği hususlara şöyle bir değinmek 

istiyorum. Yani bu taslak hazırlanırken ne düşünüldü, neler düşünüldü de bunlar yapıldıyı da 

bilmek lazım.  

Bunlardan birincisi, üye profilimize ilişkin. Her Genel Kurulda, her Divan Kurulunda ortaya 

çıkan ve konuşmacıların dikkat çektiği bir husus, o da katılımın azlığı. Biraz evvel, Sevgili 

Cengiz ağabey, en yüksek katılım, dedi ve 1.600 kişiden bahsetti. Oranladığımız zaman % 15 

oluyor. Yani en büyük katılımımız % 15. Çok iyimser bir tavır sergiledi, kötümser birisi % 85’in 

gelmediğini belirterek söze başlayabilir. Ben gerçekçiyim, sadece rakamları veriyorum. Ne 

iyimserim, ne kötümserim. % 15 vardı, % 85 yoktu toplantıda. Durum bu. Şimdi, bu bizim 

komisyonumuzun da dikkatini çeken bir husustu. Bunun hızla düzeltilmesi lazım. Yani bizim 

üyelerimizin Galatasaray’la ilgili hâle gelmesi lazım. Yahut da eğer Galatasaray’la ilgili 

değillerse, o zaman ceplerinde bir Galatasaray Spor Kulübü üyeliği kartıyla gezmeleri sadece 

onlar için bir kazanç olabilir. Ama bizler için, Galatasaray için ter döken, çalışan, emek sarf 

eden insanlar için asla bir kazanç değildir. Onlar bunu düzeltmedikleri takdirde, bizim çalışan 

insanlar olarak buna müdahale etmemiz gerekir. Yönetim Kurulunun elindeki tüzükte de 
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aslında bu müdahale imkânı şu anda vardır. Kendileri bununla ilgili bir çalışma yaparlarsa 

herhâlde hepimiz bundan memnuniyet duyarız.  

Bir başka durum, Galatasaray’daki harcamaların kontrolsüz olduğu ve denetim kurullarının iyi 

çalışmadığı tespitiydi. Denetim kurullarının başkanla birlikte seçilmesinin de bunda temel 

etken olduğu söyleniyordu. Bu da bizim komisyonumuzun dikkatinden kaçmadı ve yaptığımız 

değişikliklerde -biraz sonra size izah edeceğim- bunları da öngördük.  

Tabii ki üyeliğe ilişkin... Dikkat ederseniz, komisyonumuzda Galatasaray’ın içerisindeki çeşitli 

kesimlerden insanlar var. Yani Galatasaraylılar tek, ama Galatasaray’da altyapı olarak, 

sporculardan gelenler var, Galatasaray Lisesi’nden gelenler var, Galatasaray Lisesi’nden 

olmayanlar var ve hepimizin eş ve çocukları var gibi gruplar. Dolayısıyla, bunların içerisinde, 

komisyonun içerisinde bu görüşlerin her birini temsil edecek nitelikte arkadaşlarımız vardı ve 

onların katkılarıyla da bu profil oluştu. Hemen söyleyeyim, komisyonumuz hazırlamış olduğu 

tüzükte, bir madde haricinde, bir maddenin bir rakamı haricinde hep ittifakla hareket etti. Bir 

şeyi daha belirtmek lazım. İttifakla hareket etti derken, hepimiz her madde ile ilgili mutlaka 

aynı fikirde değildik. Çeşitli fikirlere sahiptik ama ikna olduk yahut da bir eleştiri getirmenin 

çok yerinde olmadığını düşündüğümüz hususlar oldu ya da bunu atiye bıraktık. Yani sizlerin 

huzurunda bunlar görüşülürken, tekrar gündeme gelebilecek ve üzerinde tartışılabilecek 

hususlardı. Ben şahsım adına dahi böyle birkaç maddenin olduğunu söyleyebilirim.  

Şimdi profili size özetlemeye çalışayım. Üyelikten başlayayım, çünkü tüzüğün genel yapısı 

içerisinde üyelik de önce. Bunu daha evvel izah etmeye çalışmıştım, biz üyelikte çok ciddi bir 

değişiklik yaptık. Burada asıl değişiklik fikirde, yani Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olunma 

şeklinde. Bunun içerisindeki rakamlar, gruplar, hangi gruptan kimin geldiği, bunlar çok önemli 

değil. Asıl önemli olan şey şu. Bugüne kadar Galatasaray Spor Kulübü sisteminde, üyeliğe 

müracaat hâlinde belirli bir kontenjanın üstündeki kimseler değerlendirilmiyorlardı ve onlar 

bir şekilde tekrar müracaat etmek zorunda bırakılıyorlardı. Bu hem bir sıkıntı yaratıyordu, 

hem de Galatasaray Spor Kulübü üyeliğine müracaat etme şerefine erişmiş insanlar açısından 

aslında çok da uygun bir tavır değildi. Biz bunu düşünerek dedik ki, bundan sonra Galatasaray 

Spor Kulübü’ne üyelik için müracaat eden herkes müracaatın edildiği tarihte 

değerlendirmeye tabi tutulmalıdır ve bu kimsenin Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olup 

olamayacağı kontenjanlardan bağımsız olarak karar altına alınmalıdır. Yani bu kişi 

Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olabilecek kapasiteye, kaliteye sahipse, o zaman üyeliğinin 

kabul edileceği kendisine bildirilmeli, ama eğer kontenjanlar nedeniyle bir üyelik problemi, 

üyeliğe kabulünde bir sıkıntı doğacaksa, bunun da ileriye yönelik olarak, yıllara sari olarak 

gerçekleştirilebileceğini düzen altına aldık. Çok özetle söylemek gerekirse, bekleme listesi 

adını verdiğimiz bir liste oluşturduk. Buna göre, müracaat tarihinde her kişi, Galatasaray Spor 

Kulübü’ne üyeliğinin kabul edilip edilmediğini peşinen öğrenecek. Daha sonra elimizdeki 

istatistikî verilere göre, müracaat sayılarına göre de baktığımız zaman, bu en fazla 1 yıllık bir 

beklemeyi gerektirecek bir süre olarak görünüyor. Tüzüğün diğer maddeleriyle aslında 

beraber değerlendirildiğinde, belki bu 1 yıllık sürenin bile söz konusu olmayacağını söylemek 

lazım.  
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Üyelikte öne çıkardığımız ve düşündüğümüz diğer bir husus, biraz evvel size arz etmeye 

çalıştığım, üyelerimizin Galatasaray’la olan ilgilerinin kurulması meselesi. Onunla ilgili olarak, 

mevcut tüzüğümüzde de var olan birtakım hususları biraz daha geliştirdik ve şöyle tespitlerde 

bulunduk. Dedik ki, Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olan herkes, bir kere her şeyden evvel, 

en azından kulübe olan aidat yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüğünü 

yerine getirirken de bunu bizzat kendisi yapmalıdır. Elbette hayatın doğal akışı içerisinde 

buna engeller çıkabilir, bizzat yapmaya engeller çıkabilir. Bu takdirde de, birinci derecede bir 

yakını veya bir temsilci vasıtasıyla bunun yapılması mümkün olmalıdır. Ama asla en fazla 3 

kişinin temsil yetkisi ile aidatın ödenmesi mümkün olmalıdır. Bunun daha fazlalaştırılması -

aidatların toplu ödenmesi gibi- hiçbirimizin hoşuna gitmeyen sonuçlara sebebiyet 

vermektedir. Ben Genel Kurulda veya Divan Kurulunda, aidatın toplu ödenmesi ile ilgili 

olumlu bir görüş serdedene bu zamana kadar rastlamadım. Herkes bunu eleştiriyor, öyleyse 

buna da bir çözüm getirmek icap eder.  

Yine aynı çözüm, benzer bir çözüm Genel Kurula katılanlarla ilgili. Yani genel kurullara 

gelmeyen, katılmayan üyelerimizin de artık bunu değiştirmeleri gerektiği fikrinden yola 

çıkarak, eğer katılmayacaklarsa üye olmalarının da bir gereği olmadığı fikrinden yola çıkarak, 

4 Genel Kurula arka arkaya katılmama ile üyeliğin kendiliğinden düşmesine yönelik. Yani bu 

yükümlülüğü de Yönetim Kuruluna bırakmadan, Yönetim Kurulunu kötü insan yapmadan 

halletmek için, yoksa Yönetim Kurulunun yetkilerini ellerinden almak gibi bir düşüncemiz 

yok. Ama bunu Yönetim Kurulu yaptığında, bir kimseyi üyelikten çıkarmak nahoş bir 

hadisedir, sıkıntı yaratabilir diye düşündüğümüz için, bunun kendiliğinden olacağını ve 

Yönetim Kurulunun buradaki kararının sadece açıklayıcı, hukuk tekniği açısından sadece 

açıklayıcı bir karar olacağını, üyeliğin kendiliğinden düşeceğini taslak tüzükte hüküm altına 

aldık.  

Bunlar üyeliğe yönelik olarak geliştirdiğimiz düşünceler. Şimdi böyle bakıldığında, 1.600 

kişinin katıldığı bir Genel Kurul ve bunun sürekliliğinin olduğunu da görüyoruz. Yakın bir 

zamanda, sadece kulübümüzle alakalı üyelerimizin genel kurullarda kaldığını varsayarsak, üye 

sayımızda ciddi bir azalma olacağını, ama geri gelecek üyelerle de bu biraz evvel söylediğim 

kontenjan problemleri söz konusu olmadan, Galatasaray Kulübü’ne hakikaten üye olmak 

isteyen herkesin de rahatlıkla üye olabileceği fikri ortaya çıktı.  

Bir başka önemli değişikliğimiz, Genel Kurulun yapısına ilişkin. Bu konuda da sizlerden gelen 

çok şikâyet vardı. Genel kurullar, yani özellikle mali genel kurullar, hem yıllık hesabın 

verilmesi, hem de bir sonraki yılın bütçesinin yapılması şeklinde gerçekleştiğinden uzun 

sürebiliyordu, yorucu olabiliyordu ve buradaki konuşmalar kısıtlanmak istenebiliyordu. Hatta 

bazen şeklî olarak konuşma kısıtlanmasa bile fiilî olarak kısıtlanabiliyordu. Bunu ortadan 

kaldırmak için de biz bu iki Genel Kurulu birbirinden ayırmaya karar verdik. Mart ayında, bir 

önceki senenin hesabının verileceği, yani Yönetim Kurulunun bir önceki senenin hesabını 

vereceği bir Genel Kurul, Haziran ayında da bir sonraki senenin bütçesinin görüşüleceği bir 

Genel Kurul yapılmasının uygun olacağını düşündük. Niçin Mart, niçin Haziran derseniz, bu 

Mart’a bir iki üzerinde düşünülebilecek, karar verilecek şeyler ama bizim Haziran’ı 



9 

 

seçmemizin nedeni, sportif sezon genel olarak bu aylarda başlıyor, bütçeler de bu aylarda 

yapılırsa -ki onun için de Haziran’ın ilk yarısını öngördük- olumlu olur diye düşünüyoruz. 

Hesap vermek için de 1 yıl bittikten sonra, 3 aylık bir sürenin hazırlanmak için yeterli 

olduğunu düşünüyoruz.  

Daha önemli bir tespitimiz ve değerlendirmemiz var. Biz Galatasaray’a hep şöyle bakıyoruz ve 

haklıyız da öyle bakmakta. Hepimiz söylüyoruz, bu kürsülerden sıklıkla ifade ediliyor. Deniyor 

ki, Galatasaray fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanların yer aldığı bir yerdir. Doğrudur, yani 

biz Galatasaraylılar olarak, demokrasiye talibiz. Yani biz Galatasaraylılar olarak, demokrasiye 

talip olduğumuz için kuvvetler ayrılığı prensibine de talibiz. Yani biz Yönetim Kurulu ile bir 

başka kurul arasında bir dengenin oluşmasını ve bunların birbirlerine mâni olan değil, 

birbirlerini destekleyen, ama aynı zamanda yönetim kurullarının görevlerini yapmaktan 

saptıkları durumlarda müdahale imkânının bulunabileceği bir sistem öngörmek istedik. 

Bunun için de, her şeyden evvel, başkanlık süresini 3 sportif dönemle sınırladık. Yani 3 

dönem üst üste başkanlık yapan bir başkanın 4. dönem başkanlık yapma imkânının olmaması 

gerektiğini düşünerek, araya mutlaka bir boş zaman konulması gerektiğini düşünerek bir sınır 

getirdik. Başkanların erken seçim yapmak yoluyla ortaya çıkarabilecekleri tecrübe edilmiş, 

nahoş hadiseleri de göz önüne alarak, başkanlığın erken seçim yapma durumlarında, seçim 

yaptıkları dönemin bir seçim dönemi olarak düşünülmesini ve kendi sürelerinden, yani 3 yıllık 

dönemden düşülmesi gerektiğini de hüküm altına aldık. Böylece erken seçim yoluyla seçim 

yapan başkanların, kendi 9 yıllık olabilecek olası sürelerini daha düşük bir hâle getirmek 

durumunda olacaklarının tespitini de yine bu taslak tüzükte yaptık.  

Çok önemli bir değişikliğimiz, biraz evvel söyledim, kuvvetler ayrılığı prensibi gereğince, artık 

başkan ve Yönetim Kurulu ile diğer kurulların aynı seçimde seçilmemesi fikrini bu tüzüğe 

yerleştirdik. Yani en önemlisi tabii Denetim Kurulu ama sadece Denetim Kurulunun değil, 

Disiplin Kurulunun da, Sicil Kurulunun da, Denetim Kurulu gibi bağımsız bir şekilde seçilmesi 

gerektiğini ve isteyen kimselerin tabii ki kendi aralarında anlaşarak bir heyet kurmak 

suretiyle, bir denetim grubu oluşturup seçime talip olabileceklerini düzenleme altına aldık. 

Yani artık Galatasaray’da seçim yaparken, başkanların önerdiği denetim kurullarını seçmek 

mecburiyeti altında kalmayacağız, eğer bu hükmü tüzük hükmü hâline getirebilirsek. Pekâlâ 

başka kimselerin de bu seçime talip olabileceklerini ve seçilebileceklerini hüküm altına aldık, 

bağımsız bir seçim yapma imkânı getirerek.  

Burada iki tane görüş vardı, onu hemen size ifade edeyim, kişilerin seçilmesi, heyetlerin 

seçilmesi şeklinde. İkisi de tercih edilebilirdi. Ama biz heyetlerin seçilmesi fikrini kabul 

ederken şundan yola çıktık. Dedik ki, kişiler seçilirlerse çok aykırı insanlar bir araya gelebilirler 

ve bu aykırı insanların birlikte çalışması olası olmayabilir. Onun için, bu kişiler heyet olarak, 

birbirleriyle anlaşarak seçime girerlerse belki daha verimli bir sonuç elde edebiliriz. Bunu 

yaparken getirdiğimiz önemli bir değişiklik de şuydu. Denetim Kuruluna çok önemli bir görev 

yükledik. Yine hepimizin şikâyeti olan bir meseleyi Genel Kurulun bir denge unsuru olarak 

çözmesi gerektiğini ortaya koyduk tüzük taslağında. O da şu. Yönetimlerimizin tüzüğe 

uymadığını zaman zaman görebiliyoruz ve bundan şikâyet ediyoruz. Ama bunun müeyyidesi 
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yok. İşte biz burada müeyyideyi getirdik. Eğer yönetimler tüzüğe uymazlarsa veya Genel 

Kurulun yetkisinde olan bir hususu Genel Kurula danışmadan yerine getirirlerse, o takdirde 

Denetim Kurulunun bunu tespit edebileceğini, yıllık raporuna yazabileceğini ve bu yıllık 

rapora bunu yazdığı takdirde de mutlaka hesap verme Genel Kurulunda bir güven oylaması 

yapılmasının zorunlu olduğunu tespit ettik. Bu güven oylamasının sonucunda -tabii ki eğer 

güvensizlik durumu ortaya çıkarsa- yeniden seçime gidilmesine ilişkin hükümler tüzüğün 

içerisinde yer alıyor. Demek ki, burada artık yönetimleri de tüzüğe uymak konusunda, bir 

anlamda bir düzene tabi tutmak ihtiyacının sonucu olan bir hükmü sisteme dahil etmiş 

bulunuyoruz.  

Yoruyorum sizi, farkındayım. O yüzden, son olarak mali hükümlerden bahsedeceğim ve 

bitireceğim. Aslında söylenebilecek daha fazla şey var. Dilediğiniz takdirde, bilgi almak 

istediğiniz takdirde, bunları sizler de sorarsanız anlatırım, ama şimdilik sadece mali 

hükümlerden bahsedeyim. Bu da bizim şikâyetlerimizin en önemlilerinden biriydi. En önemli 

şikâyetlerimizden birincisi şuydu. Hep söylediğimiz, şirketlerin kurulması ile beraber sistem, 

Genel Kurul, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin Genel Kurulu şirketleri denetleyemez hâle 

geldi. Çünkü onlar ayrı birer tüzel kişilikti, onların kendilerine ait ayrı genel kurulları vardı, 

kendilerine ait ayrı seçimleri vardı ve biz spor kulübü üyeleri olarak denetim kabiliyetimizi 

yitirmiştik. Öyle olduğu için de, orada yapılan harcamalar belki öyle değildir ama bizler 

tarafından, üyeler tarafından bazen suistimal olarak algılanabiliyordu. İşte bunun önüne 

geçmek için, tekrar Genel Kurulun şirketler üzerinde denetim yapabilme imkânını nasıl 

yapabilirizi düşündük. Bu bizim daha önceden yapma imkânımızın olmadığı bir değişiklikti, 

çünkü 2012 yılında, Ticaret Kanunu’nun, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve Borçlar 

Kanunu’nun değişmesi ile biz bu olanağı kazandık. Bugün artık bunu yapabilme imkânımız 

olduğu için de, Galatasaray Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulunun Haziran ayında -bizim 

öngörümüz- yapacağı bütçe genel kurullarında, sadece spor kulübünün bütçesini değil, aynı 

zamanda bağlı şirketlerin bütçesini de yapmak zorunda olduğunu ve bunu Genel Kurulun 

onayına sunmak zorunda olduğunu hüküm altına aldık. Bu, 2012’den evvel, hukuk tekniği, 

kanunların yetersizliği nedeniyle yapılabilir bir şey değildi. Ama bugün Ticaret Kanunu’ndaki 

değişikliklerle artık yapılabilir bir şey hâline geldi. Öyleyse bunu da artık tüzüğe koymanın 

zamanıdır diye düşünüyoruz. Yani yeniden Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyeleri, 

sizler, biz Galatasaray’a ilişkin tüm harcamaların denetimini elimize almanın zamanıdır diye 

düşünüyoruz.  

Tabii ki beraberinde, bütçelerin aşılması hâlinde, aşanların gerek seçilmiş, gerek atanmış tüm 

yöneticilerin bundan sorumlu olmaları gerektiği hükmünü de tüzüğe dahil ettik. Önemli bir 

hususumuz var, her zaman karşı karşıya kaldığımız ve ikilemde kaldığımız. Bu ikilimi de aşmak 

amacıyla, yönetim kurullarının sadece kendi süreleri için borçlanma yetkisi alabileceklerini, 

kendi sürelerini aşan borçlanma yetkilerinde ancak Genel Kurulun dörtte üç çoğunluğunun 

onayı ile borçlanma yetkisinin alınabileceğini hüküm altına aldık. Bir mali disiplin getirme 

prensibi içerisinde hareket ettik. Fazlası da düşünülebilir, ama yeri gelirse, üzerinde tartışma 
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açılırsa, fazlasının neden mahzurlu olabileceğine ilişkin görüşleri de sizlere arz etmeye 

çalışırım.  

Sizi teknik konularla çok sıktım, kusura bakmayın. Ama bu da maalesef Galatasaray’da benim 

görevim, size bazı tatsız şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, 

sağ olun, var olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Evvela Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı’ya teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Mehmet Hoca 

çok detayına girmedi, ancak ana hatlarını söylediği hususlar hakikaten kulübün anayasası, 

tüzüğü için çok önemli hususlar. 111 senelik birikim, ayrıca kanunlarda yapılan değişiklikler 

vs.yi de göz önüne alarak, anayasamızı güncelleme mecburiyetimiz var, görevimiz var. 

Bundan sonraki etap şu olacak. Yönetim Kuruluna incelemeleri için taslağı verdik zaten. Onlar 

da tabii bu bahsettiğimiz mali kriterlerin buraya dahil edilip edilmediğini kontrol edecekler, 

doğru. Bilahare sizleri bir olağanüstü Divan toplantısına davet edeceğiz. Bu toplantıdan önce 

sizlere e-mail vasıtasıyla taslak ulaştırılmış olacak. İcap eden maddeler görüşülecek, değişiklik 

icap ediyorsa yapılacak ve Divan Kurulunun, bağımsız, tarafsız ve özerk kurulun taslağı olarak 

Yönetim Kuruluna iletilecek. Ve Yönetim Kurulunun tespit edeceği bir Olağanüstü Genel 

Kurul tarihinde de kısmetse bu uzun çalışmanın neticesini onaylayacağız. Prosedür bu. Biraz 

uzun ama gerekli. Konuyu bilginize arz ediyorum efendim.  

Efendim, şimdi beşinci maddeye geçiyorum, güncel konular ve dilekler. Söz almak isteyen? 

Evet, yazıyor musunuz? Kim? Turcan Hoca, evet. Müracaat eden arkadaşları sırayla 

okuyorum. Rasim Zaimoğlu, Cengiz Akatlı, İbrahim Göknar, Faruk Gürbüzer, Turcan Bolayır. 

Başka var mı efendim, müracaat etmek isteyen? Tamam. Sayın Zaimoğlu, buyurun efendim. 

Rasim Zaimoğlu 

Teşekkür ederim. 

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

Galatasaraylılar ve Sayın Basın Mensupları,  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Sayın Helvacı’ya da teşekkür ediyorum, 

güzel bir çalışma yapmışlar. Ama ben burada baştan beri vurguladığım konuyu bir kere daha 

dile getirmek istiyorum. Özellikle büyük kulüplerin, Manchester gibi, Real Madrid gibi, 

Barcelona gibi, Bayern München gibi kulüplerin başarılı olmalarının sebebini incelediğimde, 

üye sayılarının 100-150 bin olduğunu ve bu sayede hem maddi kazanç sağladıklarını, hem de 

kulüpleri bir yere getirme hususunda çok daha ileri gittiklerini gördüğümü burada bir kere 

daha belirtmek istiyorum. Ve 25 milyon taraftarı olan bir kulübün 17 bin, 15-16 bin civarında 

üyesi ile bu işin yürümeyeceğini bir kere daha buradan dile getirmek istiyorum. Özellikle de 

tüzük yasallaşmadan bu konunun dile getirilmesini önemsedim ve bir kere daha vurgulamak 

istedim.  
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Özellikle üye sayısını çok çok arttırmalıyız. Bu hem maddi açıdan yararlı olacaktır, hem de 

diğer açıdan. Ayrıca bir konuda daha vurgu yaptı. Mecliste de 5 defa katılmayınca üyenin 

çıkartılması diye bir yasa var, biliyorsunuz. Bizim yeni tüzükle de, zannedersem 4 defa 

katılmayan üyelerin çıkartılması konusunda bir öneri getirmişler. Ben bunun çok yanlış 

olduğunu düşünüyorum. Üye sayısını süratle artırmak gerekirken mevcut üyelerden dışarı 

atmak bence çok yanlıştır. Bu bir kere daha gözden geçirilirse iyi olur diye düşünüyorum.  

Burada ikinci olarak, çok önem verdiğim, çok önemli bir noktada olduğumuzu düşündüğüm 

bir konuda bir öneri getirmek istiyorum. Bunu özellikle Yönetim Kuruluna belirteceğim. Şimdi 

bu konuyla ilgili başımdan geçen çok küçük bir anıyı anlatacağım çok kısa olarak. Ben 

Yönetim Kurulundaydım, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulundaydım. Steaua Bükreş’le bir 

maçımız vardı, belki hepiniz hatırlarsınız. Oraya maç seyretmeye gittik. Steaua Bükreş o gün 

bizi 4-0, 4-1 gibi bir skorla yendi, hatırlarsanız. Hatta Tanju’nun golü de sayılmadı. Steaua 

Bükreş’te o zaman Hagi filan oynuyordu. Çok büyülendim. Dedim ki, müthiş bir takım ve çok 

iyi oynuyorlar. Daha sonra Steaua Bükreş bizi eledi. İzmir’de bir Yönetim Kurulu toplantısı 

yapıyoruz, Futbol Federasyonu ile. Şenes Erzik Başkan, biz de Yönetim Kurulundayız. Orada 

rahmetli Emin Cankurtaran ağabeyimiz de var. Ben bu konuyu açtım ve “Steaua çok güzel bir 

takım. Bundan sonra kim çıkarsa önüne, ezer geçer.” dedim. Emin ağabey “Yapma Rasim, 

böyle konuşma.” dedi. Peki öyle mi, değil mi derken biz iddiaya girdik Emin ağabeyle. Allah 

rahmet eylesin, Emin ağabey o takım Steaua’yu eler dedi, ben eleyemez dedim. Neyse, bir 

altınına iddiaya girdik Emin ağabeyimizle. Ondan sonra Steaua’ya Milan düştü. Telefon açtı 

bana, “Rasim, gel istersen bu sevdadan vazgeç.” dedi. Yok dedim, ben vazgeçmiyorum. 

Neticede maç oynandı, maç oynanırken Steaua Bükreş yarı sahayı geçemedi. Hakem yarı 

sahayı geçirtmedi Steaua Bükreş’e. 5-0 yenildiler Milan’a ve biz altını kaybettik. Ondan sonra 

telefonu açtı bana, “Rasim, ben sana demedim mi vazgeç diye?” dedi. “Niye öyle söyledin 

ağabey?” dedim. “Bak, maç sadece sahada oynanmaz.” dedi.  

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Bunu niye söyledim? İşte son günlerde maçın sahada oynanmadığını gördük. Ezeli rakibimiz 

Fenerbahçe’nin özellikle son iki maçında, bir Konyaspor maçında deplasmanda aldığı penaltı 

ve kırmızı kart ve diğer kırılma noktaları vs; ondan sonra buradaki Karabük maçındaki yine 

penaltı, kırmızı kart ve iki tane hakem triosu ile, kendi yandaşları sayesinde, bunun etkileri 

nerelerden geldi, hepimiz biliyoruz. Federasyon başta olmak üzere, medyası, diğer siyasi 

güçler ve onun geride kalmamasını isteyen güçler dolayısıyla bu duruma geldik. Ha, şimdi çok 

kritik bir aşamadayız. Önümüzde çok önemli bir maç var. Ya onlar, ya biz. Öyle değil mi? 

Şimdi ben diyorum ki, biz taraflı bir hakem istemiyoruz, ama bizim orada ezilmememizi 

sağlayacak bir hakem olması lazım. İcap ediyorsa bence Avrupa’dan getirilsin, icap ediyorsa 

tarafsızlığına güveneceğimiz bir hakemi hep beraber teyit edelim. Federasyonda gücümüzün 

olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne yapacağız şimdi biz? Medyayı kullandılar, bir zavallı durumu 

yarattılar, ezilen takım durumu yarattılar. Sonuçta bu duruma getirdiler ve bir yerde yarıştan 

kopmamak istiyorlar. Bizim liderle aramızda 6 puan var. Fenerbahçe’nin de şu anda 8 puan 

farkı var. Eğer biz yenilirsek 9 puan olacak. Yani bu sezonu unutalım, tamam mı? 
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Değerli Yönetim Kurulu, 

Şimdi size büyük vazife düşüyor. Benim sizden bütün Genel Kurul adına, Divan adına isteğim, 

-zannediyorum burada hemen herkes hemfikirdir- bu kritik maçta ya yabancı hakem gelecek 

ya tarafsız bir hakem bulunacak. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Zaimoğlu’na teşekkür ediyoruz. Önerileri uygulanır mı, bilmem. Sayın Cengiz Akatlı, 

buyurun. 

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Tüzük konusuna değineceğim. Ama izninizle tüzük konusundan evvel, faydalı gördüğüm bir 

hususa temas edeceğim. Belki hatırlarsınız, ben uzun seneler, futbol konusunda daima bir 

yöneticinin futbolun başında olmasını, başkanın direkt olarak futbol konusuyla 

ilgilenmemesini savunmuştum. Hatırlarsınız, hep rahmetli Turgan Ece ağabeyimi -onu da 

burada hürmetle anıyorum- örnek göstermiştim. Selahattin Beyazıt zamanında, Turgan Ece 

gibi büyük bir idarecimiz vardı futbolun idaresinde. Onun döneminde 3 yıl art arda şampiyon 

olduk, büyük mutluluklar yaşadık. Ama bu ikili mükemmel bir anlaşma içindeydiler. Bunları 

hep örnek gösterdim. Son zamanlarda bu örneğe uygun olarak, bir yönetici arkadaşımıza 

görev verdi Yönetim Kurulu. Hakikaten çok iyi gidiyordu. Sessiz ve derinden gidiyordu, çok 

güzel işler de başarıyordu. Hepimiz yaptığı işleri beğeni ile izliyorduk. Fakat ne olduysa oldu, 

bu arkadaşı da konuşturmaya başladılar. Bu arkadaş konuşmaya başlayınca sihir bozuldu.  

Şimdi bir hatırlatma yapacağım. Son Genel Kurulumuzda önemli işler konuşuldu, işte Riva, 

efendim Florya vs. gibi taşınmazlarla ilgili. Bu futbol yöneticisi arkadaşımızın -çok 

beğendiğim, fakat herhâlde tecrübesiz- bir beyanatı çıktı gazetelerde ve televizyonlarda. 

Genel Kurulda yönetimin istediği teklifler kabul görmezse biz futbol takımı olarak bundan çok 

etkileniriz, dedi. Yani endirekt olarak değil, Genel Kurula bir şekilde baskı yaptı. Yani Genel 

Kurul bu önerileri kabul etmezse, biz fena hâlde etkileniriz, dedi. Bu ne demek? Ben bunu 

tecrübesizliğine veriyorum. Fakat bu aksi tepti, Genel Kuruldan mükemmel bir karar çıktı. 

Biraz evvel Başkan da özetledi, çok küçük bir karşı oya karşılık hemen hemen oy birliği ile 

karar çıktı. Fakat o akşam da yenildik. Yani yöneticinin ifade ettiği hususların tersi oldu. 

Diyeceğim şu. Sayın Cengiz Özyalçın, benim sevgili kardeşim, değerli yöneticiler, lütfen bu 

arkadaşımızın uyarılmasını rica ediyorum. Henüz tecrübesiz, fakat iyi niyetli. Lütfen 

televizyonlara filan çıkmasın, çünkü fazla konuşmak daima risklidir, risk taşır. Ben eski bir 

sigortacıyım, risk konusunda bilgim var. Risk taşır. Lütfen kendisini sükûnete davet edelim. 

Çalışmaları gayet iyi gidiyordu, yine aynı şekilde devam etsin. Birinci temas edeceğim husus 

bu.  

İkincisi, tüzükle ilgili. Sayın Helvacı’ya teşekkür ederim, güzel bir çalışma yapmışlar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Efendim, konuşmacıyı etkilemeyin. Siz geçin, ayarlarsınız onu. Siz buyurun efendim. Buyurun, 

devam edin.  

Cengiz Akatlı 

Kusura bakmayın efendim, tüzük konusuna geleceğim. Tüzük konusunda Sayın Helvacı ve 

arkadaşları güzel bir çalışma yapmışlar. Kendisi özetledi. Ben de naçizane, yazılı olarak 

müracaat ettim. Benim ismimi de biraz evvel okudu. Şimdi çok önemli bir husus var. Bu tüzük 

konusunda benim şahsen bu konuda uyarılarım da olmuştu, ama maalesef yerine getirilmedi. 

Bir tüzük yapılırken dikkat edilecek temel şeyler nedir? Yasalardır. Yasalara dikkat ederiz, 

onlara aykırı hükümler koymamaya çalışırız. Şimdi yasalarda bu konuda herhangi bir hüküm 

olmamasına rağmen, tüzük konusunda biz % 10 bir baraj getirdik. % 10 baraj ne demek? 

Kaydı açık üyemiz aşağı yukarı 9 bin. Tamamı, brüt sayısı 12 bin. 3 bin kişi de aidat ödemiyor. 

Kaydı açık üye 9 bin. % 10 ne yapar? 900 kişi. Biraz evvel Cengiz kardeşim söyledi, Mali 

Kongreyi 600 kişiyle yaptık, dedi. 600 kişi ile yaptık. Son kongreyi de biraz açmak isterim. 

1.600 kişi ile yaptık kongreyi, ama kongre açıldığı zaman, saat 10.00 civarında herhâlde 200 

kişi ya vardı, ya yoktu. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

350 kişi. 

Cengiz Akatlı 

Eh işte. Biz çünkü 10 dakika sonra girdik, otobüs getirdi bizi. 10’u çeyrek geçe filan 300 kişi ile 

açıldı. Daha sonra yükseldi falan filan. Peki, biz 900 kişilik barajı nerede bulacağız? Normal 

kongreler 600 kişi ile filan yapılıyor, işte biraz evvel söyledi arkadaşımız. Nasıl bu % 10 barajı, 

yani 900 kişilik barajı bulacağız? Kendi ayağımıza pranga taktık, bir % 10 baraj koyduk tüzüğe. 

Bu baraj olduğu müddetçe, bu kongrenin yapılması fevkalade zor. Fevkalade zor, çünkü bu 

900 kişiyi toplamak fevkalade müşkül. Ne yapacağız, onu bilemiyorum. Bir şekilde bu 900 

kişiyi topladıktan sonra kongreyi hiç kapatmadan devam etmek lazım, çünkü tüzük ona 

müsaade ediyor. Bu şekilde müsaade ediyor. Ama ilk adımda bu % 10 barajını da mutlaka ve 

mutlaka kaldırmamız lazım. Ben yazılı olarak yaptığım müracaatta, bunun % 2’ye, % 3’e 

indirilmesini önerdim. Fakat anlıyorum ki, benim önerim dikkate alınmamış, yani kabul 

edilmemiş. Hâlen % 10 barajı mevcut. Bu % 10 barajı ile tüzük kongrelerini fevkalade güç 

şartlarda yerine getirebiliriz. Buna da bir çare düşünmemiz lazım.  

Bunları arz etmek istedim, teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Cengiz Akatlı’ya teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı Sayın İbrahim Göknar. 

İbrahim Göknar 

Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Herkesi saygıyla selamlıyorum efendim. Konuşmama başlamadan önce, öncelikle küçük bir 

sitemim olacak. Daha önce konuşan iki değerli konuşmacı katılımlardan bahsetti, sayılardan 
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bahsetti. Bunu ilk defa görüşmüyoruz, sürekli görüştüğümüz bir konu. Ancak müsaade 

ederseniz, ben burada şu anda tespit ettiğim bir küçük konuyu da aktarmak istiyorum. Şu 

anda Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu masamızda 12 iskemle var. Başlangıçta 4 kişi vardı. 

Bir kişi daha geldi, şu anda göremiyorum ama 5 kişi oldu. Yani % 33 ile başladık, şu anda % 

50’lere yaklaştık. Galatasaray gerçekten tarihinin en önemli dönemlerini yaşıyor. Bu 

husustaki en önemli kararı belki de 22 Ekim’de hep birlikte aldık.  

Burada şunu da unutmadan belirteyim. Bugün bizim saatimizle sabah saatlerinde, 

Amerika’nın yeni başkanı belli oldu. Çok merak ediyordum, konuşmasına nasıl başlayacak, ne 

diyecek diye. Dikkatle izledim. Ne konuştuklarının hiç önemi yok, ama şuna vurgu yaptı. Evet, 

18 ay çalıştık, başardık, ama asıl işimiz şimdi başlıyor, dedi. Dolayısıyla, 22 Ekim günü 

Galatasaray Genel Kurulunda alınan bu tarihî karardan sonra biz artık çok önemli konulara 

girmiş durumdayız ve bu konuların kendi lehimize olması için hep birlikte, birlik ve beraberlik 

içinde çalışmak zorundayız. Sayıların bu anlamda hiçbir önemi yok.  

Biraz sonra sunumumda değineceğim. Rasim Bey çok değerli bir şekilde bahsettiler 100-150 

binlik üye sayısından, ama biraz sonra Barcelona Kulübü’ndeki üyelerin, kulübe maddi 

katkısını size sunacağım, % 1 civarı. Galatasaray’ın kuruluş felsefesinde yabancıları yenmek 

vardır. Ancak yabancıları yenmek için yabancılar gibi hareket etmek zannederim daha 

doğrudur. Eğer biz o sahaya kendi kurallarımızla, dışarıya gözümüzü, kulağımızı, bilgimizi 

kapatıp onları yenmek için çıkarsak, ister masa başında, ister sahada, hep bugüne kadar 

olduğu gibi yenilgilerle tanışırız.  

Şimdi müsaade buyurursanız efendim, bugünkü toplantıda 10 dakika içinde sizlere iki öneride 

bulunmak ve bir de marka imajımız ve marka itibarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 

ticari ilave gelir önerileri... Bunu niye böyle yazdım? Çünkü 22 Ekim’de karar alındı, biz 

varlıklarımızı paylaşmaya gidiyoruz. Benim biraz sonra sizlere arz edeceğim öneriler aslında 

orta ve uzun vadeli. Yani o işler bitecek, gerçekleşecek hayalindeyim, ona inanıyorum. Ama 

ondan sonra bir adım daha var.  

Şimdi bakın, sponsorluk konusu, birinci konu bu. Aslında bu konu sadece Galatasaray’ımız 

için geçerli değil, bütün kulüpler için geçerli. Galatasaray çok kısaca, kabaca, kendi gelirinin % 

10 civarını sponsorlardan elde ediyor. Yani 100 lira para kazanıyorsa 10 lirası sponsorlardan 

geliyor. Galatasaray Türkiye’nin sponsorlardan en çok kazanan takımı. Onun da altını çizeyim, 

burada bir yanlış yok. Rakiplerin önünde gidiyor, ama felsefi anlamda, olaya bakış açımızda, 

masada sponsorlarımızla konuşurken bir yanlış yapıyoruz, bir yanlışlık var. Bunu niye böyle 

söylüyorum? Bakın, Galatasaray’da 2015-16’da 13 tane sponsorumuz var. Bu 13 sponsor 

Galatasaray’a yılda 11 milyon dolar veriyor. Bunu 12 aya bölersek, ayda 1 küsur milyon dolar 

yapar. Hâlbuki Galatasaray’ın hep bahsettiğimiz, sadece ay bazında 3.3 milyon dolar faiz 

gideri var. Diğer tarafta, Barcelona’ya sadece Nike firması bir yıl için 100 milyon dolar veriyor. 

Biraz sonra geçeceğim. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Bizim bundan sonraki sponsor 

görüşmelerimizde -şu anda hiçbir şey yapamayız, kontratlar bağlıdır- kim olursa olsun... Bir 

kere, fazla sayının da önemi yok, 15, 16. Formada yer yok zaten. Ama gelir bu kadar. Acaba 

kim kime sponsor, ben sormak istiyorum. Çünkü hepimizin kabul ettiği, herkesin kabul ettiği 
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gibi, Galatasaray Türkiye’nin bir numaralı markası, en önde giden markası, en başarılı 

markası. O zaman sponsorcu dostlar alınmasınlar ama Galatasaray üstünden para 

kazanıyorlar, gayet akıllı hareket ediyorlar. Benim önerim, yıllık gelirin en az % 20’ye 

çıkarılması. Yönetim Kurulundan istirhamım, ricam bu hususta çalışmaların hızlandırılmasıdır. 

Yani Galatasaray’ın marka imajını sponsorlarımıza çok iyi izah etmemiz ve daha fazla 

kazanmamız gerekli.  

Efendim bakın, Barcelona dedim, karşılaştırmak zorundayız. Çünkü konuşmaya geldiğimiz 

zaman diyoruz ki, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacağız. Peki, nasıl oynayacağız? 

Tesadüflerle olabilir, ama nasıl kalacağız o arenada biz? Yabancıları nasıl yeneceğiz? E, 

çalışma yöntemlerini de izlememiz lazım. Bakmamız, kıyaslamamız, biz ne yapıyoruz, onlar ne 

yapıyor, iyice etüt etmemiz lazım ki ondan sonra programımızı, planımızı yapalım. Bakın, 

Barcelona’nın sponsorlardan toplamda 250 milyon dolar geliri var. Sadece Nike firması 100 

milyon dolar veriyor. % 39, yani % 40. Galatasaray 100 liradan 10 lirasını alıyor 

sponsorlardan, Barcelona 100 liradan 40 lirasını alıyor. Bire dört. Dolayısıyla, bu hususta 

gerçekten çok çalışmamız gerekiyor.  

Efendim ikinci konu, benim açımdan hayati önemde bir konu. Varlıklarımızı paylaşıyoruz. O 

yolda ilerliyoruz, adımı attık. Başkanımız Ankara’da, görüşmelerde. Şimdi bakın, Riva ve 

Florya için... Gayrimenkul sektöründe bir ikinci el ifadesi vardır. İkinci el şudur. Çok basit, siz 

bir varlığınızı alırsınız, birinci elden alırmış olursunuz. Siz satarken o ikinci ele düşer. Şimdi 

bana göre, burada Galatasaray Kulübü için çok önemli ilave bir gelir kapısı açılmış durumda. 

O da şu. Şimdi bu anlaşma ile Emlak Konut’la birlikte yürüyoruz, ihaleye çıkılacak. Riva’yı 

örnek alıyorum burada sadece. İhaleye çıkılacak ve orada diyelim 800 villa için bir veya birkaç 

müteahhit inşaatlara başlayacaklar. Bu işin başlangıcı. İnşaatlar bitecek, villalar satılacak. 

Ama iş orada bitmiyor. Ondan sonra, o villa sahipleri -örnek olarak söylüyorum- kendi 

tasarrufları anlamında, satacaklar veya kiralayacaklar. İşte bu noktada benim önerim şudur. 

Galatasaray Kulübü olarak daha işin başında, daha bugünden, Emlak Konut ile protokol 

anlaşmalarımızda bu maddeyi, Galatasaray’ın el münhasırlık hakkını alabilmek için masaya 

oturmamız gerekir. Bunu niye böyle söylüyorum? Eğer ikinci el satış veya kira hakkını alırsak, 

benim burada yaptığım basit hesapla Galatasaray Kulübü’ne her yıl en az 3.4 milyon, 3.5 

milyon dolar para girecektir. Bu çok basit bir formüldür gayrimenkul dünyasında. Yani 

komisyon alacak Galatasaray. Kim alacak? Galatasaray Gayrimenkul A.Ş., yani Sportif A.Ş. Bu 

çok basittir. Bunu mutlaka -benim naçizane önerim- yapmamız gerekir. Bu son derece pratik 

ve Galatasaray’a kesinlikle büyük gelir getirecek olan bir projedir.  

Son olarak, kurumsal duruma bakıyorum, marka itibarına bakıyorum. Bunu hepimiz biliriz, bu 

Nike firmasının amblemi, bir anlamda logosu. Bu karışır, ikisi farklı şeydir. Yazı olsa, yazı 

amblem diyeceğiz. Mühim değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Efendim, bu da Galatasaray’ımız. Bu 

şekilde kurumsallık olmaz. Daha biz vitrinde kurumsal değiliz. Kamuoyuna kurumsal 

gözükmüyoruz. Çünkü düşünerek, başkaları nasıl yapıyor, bu oyunu nasıl oynuyorlar, ona 

bakmıyoruz. Zaten bakın, katılım sayılarından da bahsediyoruz. Katılıma gelmiyorlar ama biz 

katılmaları için ne yapıyoruz? Sadece burada konuşarak mı çağıracağız? Ben de bu kürsüden 
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özellikle gençleri hep davet ediyorum, ama böyle olmuyor. Önce bizi bir takdir etsinler, her 

anlamda. Üyelerimiz de bizi bir takdir etsin, onlara bu hakkı verelim. Yani katılın, gelin veya 

katılmayanı cezalandıralım şekliyle katılım sağlayamayız. Önce kendi kurumsal kimliğimizi 

mutlaka ortaya koyalım.  

Son bir chart vardı. Biliyorum, bitti vaktim, ama şunu da söyleyeceğim. Buna bu da dahildir. 

Sevgili Başkanımız -ki her zaman çalışmalarını naçizane takdir eden bir Divan Kurulu üyesi 

olarak- maalesef dün basına çok talihsiz bir demeç vermiştir. Sevgili Başkanımız dün gelen bir 

soruya cevap olarak, önümüzdeki hafta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na sürpriz yapmaya 

gidiyoruz, demiştir veya öyle dememiştir, sürpriz yapacağız, sürpriz yapabiliriz, demiştir. 

Kendisi burada yok, ama Yönetim Kurulundan da rica ediyorum. Eminim, Dursun Başkanın 

ağzından kaçtı bu laf, çünkü Galatasaray’ın yenmesi hiçbir zaman sürpriz değildir. Tam 

tersine, Galatasaray’ın yenilmesi sürprizdir. Bu en başından beri böyle olmuştur. Galatasaray 

7 kişi ile Papazın Çayırı’nda 7-0 galip gelmiştir. Dolayısıyla, eğer biz en birinci ağızdan, bu 

şekilde sahaya mağlup olarak çıkma psikolojisinde olursak, ne Galatasaray taraftarını 

tutabiliriz, ne buraya katılımları sağlayabiliriz. Hiçbir şey yapamayız. Yanlış yolda gidiyoruz. 

Dolayısıyla, Galatasaraylı anlamında, kime ne demeç veriyorsak her zaman için çok dikkatli 

olmamızı naçizane öneriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, biz de Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyoruz, açıklamaları için. Sayın Mehmet 

Helvacı, bir hatırlatma mı yapmak istiyorsunuz? En sonunda, peki efendim. Sayın Faruk 

Gürbüzer, buyurun. 

Faruk Gürbüzer 

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

1905 yılında, bugün kendilerini rahmet ve minnetle andığımız Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları 

tarafından, mabedimiz olan Galatasaray Lisesi’nde, yabancılarla spor yapmak ve onları 

yenmek amacıyla kurulmuş olan sevgili Galatasaray’ımız bugün dünyada en çok tanınan, 

sayılan, sevilen, ilgi gören bir spor kulübü olmasının yanında ülkede en fazla taraftara sahip 

olma özelliğini de üzerinde taşımaktadır. 500 yıllık bir kültür mazisinden gelen, ülkenin 

Batı’ya açılan ilk ve tek penceresi olan sevgili Galatasaray’ımız, bu günlere Ali Sami Yen Bey 

ve arkadaşları tarafından ortaya konmuş olan bu felsefe çerçevesinde, göreve gelmiş olan 

Sayın Başkan ve yöneticilerinin kulüp üzerindeki güzel, olumlu çalışmalarının yanında, başarılı 

sporcularının da bu gelişimdeki çok büyük payıyla gelmiştir. Sporculardan bahsetmişken, bu 

konuda başta gelen ve hepimizin ortak olduğu tek isim, kralımız rahmetli Metin Oktay’dır. 

Rahmetli Metin Oktay’ı şimdiki ve bundan sonraki nesillere anlatabilmek amacıyla, iki gün 

önce İzmir’de, doğup büyüdüğü, spora başladığı İzmirspor ve Damlacık spor kulüplerinin çok 

yakınında bulunan, İzmir’in en mutena semti Konak’ta, Konak Belediye Başkanının katkılarıyla 

bir Metin Oktay Parkı ve bir Metin Oktay Heykeli açılışı yapılmıştır. Bu açılışa İzmir’deki tüm 

spor kulübü temsilcileri, spor adamları, çok kalabalık bir davetli topluluğu da katılmıştır.  
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Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki, bu park ve heykel açılışı bilgisini paylaştığım Sayın 

Kulüp Başkanım Dursun Özbek -kendileri burada yoklar- Konak Belediyesi tarafından bu 

törene özel olarak davet edilmiştir. Sayın Başkanımız Dursun Özbek, genç yönetici 

arkadaşımız Alper Narman ile birlikte bu açılış töreninde var olmuşlar ve açılış kurdelesini 

tüm İzmirlilerle, tüm Türk kamuoyu önünde kesmişlerdir. Ben kendilerine, çok değerli 

vakitlerini harcayarak İzmir’e kadar teşriflerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi milyonlarca 

Galatasaraylı adına arz etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olsun, var olsun 

Galatasaray ve Galatasaray’ımız. Hepinize saygı ve sevgiler efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkür ediyoruz. Gazetede yayınlandı, ancak verdiği açıklamalar 

hepimiz için açıklayıcı, gayet güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıra Sayın Turcan Bolayır’da.  

Turcan Bolayır 

Sayın Başkanlık Divanı, Sayın Yönetim Kurulu ve Yönetim Üyeleri, Büyük Kulübün Büyük 

Üyeleri, Ağabeylerim, Büyüklerim, Öğrenci Kardeşlerim,  

Hepinize saygılar arz ediyorum, en içten derin saygılar. Ben yine en son konuşmacı olarak, 

Sayın Başkanlık Divanına teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sondan bir önce efendim. 

Turcan Bolayır  

Öyle mi efendim? Ben tabii arka tarafı göremediğim için bilemiyorum. Kısa konuşacağım. 30 

sene, 25 sene boyunca Divan üyesi olmak hevesiyle bekleyen, her gün ben ne zaman Divan 

üyesi olacağım, o şerefe nail olacağım diyenlere bu tüzük bir darbe mi vurmak istiyor? 4 yıl, 4 

defa gelmemiş, ama bütün gençliğini buraya vermiş. Gençliği bitmiş, ihtiyarlamış, duyarlılığını 

kaybetmemiş kişileri 4 kez gelmiyor diye siz diskalifiye edeceksiniz. Hukukçu değilim, ama 

alınmış haklar geriye alınamaz. Büyük davalarla karşılaşırsınız, yürütmeyi durdurma kararları 

karşınıza çıkar. Mantıklı değil, kavrayan değil, dikkatli bir şekilde bunu revize etmeniz 

gerekiyor. Bugün yaşlanmış üyeler, ağabeylerimiz var. Onların tek sevgisini ellerinden 

alamazsınız. 4 defa gelemeyebilir. Hanım arkadaşlar var. Benim kızım da üye. İki tane çocuk 

var, mektepten geldi mi, gelmedi mi, trafik ne oldu diye düşünüyor. Rapor mu alacağız? 

Hastaneye gidip de hastadır, gelemiyor mu diyeceğiz? Koskoca üyeler, mektep çocuğu mu 

olacak? Olamaz böyle bir şey. Bunu revize etmeniz lazım. Geçmez bu olağanüstüden. Artı, 3 

defa başkan olmuş, Galatasaraylının sevgisine, iradesine mazhar olmuş bir kişi dördüncü defa 

da başkan olabilir. Niye olmasın yani? Yararlı ise, üretken bir başkansa onu niye diskalifiye 

edecekmişsiniz? Bırakın kalsın. Ondan sonra başka şeyler de var. Biz bazı şeyleri denemeden, 

Galatasaraylıları tanımadan tüzükler yapmayalım. Çok kişi, yürütmeyi durdurma kanununa 

binaen dava açar ve mecbur olursunuz onları geri almaya.  
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Çok kişi alalım, tamam, ama Galatasaray Kulübü’nün üyeleri başka kulüplerin üyelerine 

benzemez. Onları alırken küçük bir mülakat yapıyor muyuz? Yapalım. Büyüklerle, muayyen 

yaşa gelmiş, muayyen bilgi seviyesine gelmiş ağabeyleriyle beraber oturacaklar. Onlarla 

kaynaşabilirler mi? Dikkat edelim. Artı, başkan ayrı seçilecek, Yönetim Kurulu ayrı seçilecek. 

Ya başkan ile Yönetim Kurulunu seçtiğiniz zaman, o adamlarla başkan geçinemezse, hadi bir 

daha mı tepetaklak, yeniden seçim? Fazla konuşmak istemiyorum, herhâlde bir rötuş 

görecek. Arkadaşlarımız tekrardan bir revize ederse iyi olur.  

Ben sözlerimi noktalamadan evvel, yarın bütün yurdumuzda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurtarıcısı, büyük Atatürk 78. ölüm yıldönümünde anılacak. Şimdiden Galatasaray camiası 

olarak kutlamaya davet ediyorum sizleri. Onun önünde en derin saygılarımla eğiliyorum 

efendim. Hürmetler ediyorum hepinize. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Bolayır’a biz de teşekkür ediyoruz, duyarlılığı için. Sayın Taner Aşkın.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhterem Hazirun,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esasında söz almak niyetinde değilim. Bu toplantıya özellikle 

dinleyici olarak katılmak istiyordum. Ama bir zaruretten dolayı sizleri aydınlatmak zorunda 

hissettim. Dolayısıyla, bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Bu konuda sizlerden ayrıca hassasiyet 

bekliyorum. Biraz evvel, Sayın Divan Başkanımız bu Tüzük Komisyonu’nun 2013 yılında 

seçildiğini, 2016 yılına kadar çalıştığını, 41 tane toplantı yaptığını ve bu toplantılar 

neticesinde ortaya çıkan bir cümleyi Yönetim Kuruluna takdim ettiklerini söylediler. Ben de 

bu grubun içerisinde yer alan insanlardan bir tanesiyim. 3 sene süren bir çalışma. Şimdi bu 

çalışmaya paralel bir çalışma daha var. Kriterler Grubu diye bir grubumuz var, belki 

duydunuz. Ne hikmettir bilinmez, hep böyle gizli kalsın, kapaklı kalsın, içimizde kalsın, aman 

kimse duymasın filan gibi düşüncelerle, maalesef dün akşam Yönetim Kurulunda alınan 

kararla, bugün artık resmiyetini kazanmış böyle bir kurulu var Galatasaray’ın.  

Benim özellikle üzerinde durduğum konu şu. Bu tüzük çalışıldı, bir noktaya kadar getirildi ve 

bugünün burada tartışılacak konusu değil. Özel bir gündem yapılacak, onun içerisinde 

tartışılacak. Ama arkasında bir bağlantı var şimdi. Bir kurul daha çıktı, bu kurul da mı 3 sene 

çalışacak? Şimdi ben ümit etmiyorum. O kuruldaki arkadaşları tanıdığım için ümit etmiyorum. 

Bu kadar sürmeyecek bu. Ama sizlerden özellikle bu konuda çok büyük hassasiyet 

göstermenizi talep ediyorum, arz ediyorum, rica ediyorum, çünkü bu Galatasaray için son 

derece önemli bir konu. Galatasaray bir kırılma eşiğinin önünde şu anda. Buradan ya 

geçeceğiz, ya geçeceğiz! Bakın, bir kere daha söylüyorum. Ya geçeceğiz, ya geçeceğiz! Hep 

beraber geçeceğiz, ondan bir şüphemiz yok. Ama ciddi olarak, bunun zamanını mümkün 

mertebe kısaltmamız lazım, olmazsa alternatif çözümler bulmamız lazım. Bunları uzatamayız.  

Bu konular Demokles’in kılıcı gibi. Bir taraftan, iş yapmak isteyen bir yönetim, gecesini 

gündüzüne katacak. Nerede Başkan? Yok. Nerede Yönetim Kurulu üyeleri? Yok. Neredeler? 
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Çalışıyorlar. Bir taraftan da, biz burada bir Tüzük Komisyonu yapacağız. Ben yaşadığım için 

söylüyorum, birebir yaşadığım için söylüyorum. Kafanızda bir Demokles’in kılıcı sallanacak 

böyle, vay tüzük geçer mi, geçmez mi; bizi devirirler mi, kaldırırlar mı, yatırırlar mı diye. 

Lüzumsuz, hiç gereksiz bir korkunun içerisinde yaşayacaksınız. Galatasaray’ın buna 

tahammülü yok arkadaşlar, hiçbir zaman Galatasaray’ın bunlara tahammülü yok. 

Galatasaray’ın ileriye dayanarak yapılmış hesaplara da tahammülü yok. Galatasaray 

bugününü bir şekilde, ne olursa olsun birliği, beraberliği, tesanüdü sağlayarak geçmek 

zorunda. Ben sadece bu ikazı yapmak için söz aldım.  

Bir de şunu söyleyeyim. Bu komisyonda itiraz eden arkadaşlardan bir tanesi benim. 8. 

maddenin üye alımı fıkrasına itiraz ettim. Ama şöyle söyleyeyim, bu bir tesanüt olayıydı. Ona 

itiraz etmekle beraber, bütün maddeleri kabul ettiğim anlamını da hiçbir zaman taşımadı 

benim kendi şahsımda, çünkü bunun bu mecliste, burada tartışıldıktan sonra Genel Kurulun 

kararı olarak ortaya çıkacağını bildiğim için, sadece o maddeye itirazla bıraktım. Bunu da 

böylece izah etmiş olayım.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, hatırlatmalarınız için teşekkür ediyoruz, Yönetim Kurulu kayda alacaktır. Başka söz 

isteyen olmadığına göre, Sayın Mehmet Helvacı, buyurun. Tüzükle ilgili bir kısım hatırlatma 

ve itirazlar oldu. 

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Üyeleri,  

Sizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sıkmayacağım sizi. Bu defa farklı bir yöntem izleyeceğim. 

Tüzüğün niçin bir an evvel gündeme getirilmesi gerektiğine ilişkin bir hususu söylemeyi ihmal 

etmedim aslında, onu sonraya bırakmıştım. Çok önemli bir sebebi var bunun. Bu sebebi size 

söylemeden evvel bir küçük fıkra anlatacağım size. Biraz da eğlenmiş oluruz.  

Genç adam, terziye gitmiş, kendisine tavsiye edilen, iyi bir elbise yaptırmak üzere. Terzi 

provaları yapmış, elbiseyi dikmiş ve genç adamı elbiseyi teslim almak üzere çağırmış. Genç 

adam gelmiş, elbiseyi giymiş, fakat elbisenin bir yakası havada. Demiş ki, ya bu yaka böyle 

olmaz, havada duruyor. Sizin çok iyi bir terzi olduğunuzu söylediler, o yüzden geldim, nasıl 

olacak bu, demiş. Canım, demiş, o kadar önemli bir şey değil. O yakanın havada olan tarafı az, 

demiş. Aşağı indirirsen kolunu şöyle, o oturur yerine, dengelenir, demiş. Peki, demiş adam ve 

kolunu şöyle indirmiş. Hakikaten bakmış, yaka inmiş öyle yapınca. Ama tabii bu defa etek 

yukarı kalkmış. Demiş ki, şimdi bunu yaptık, ama böyle durunca etek yukarı kalktı. Şimdi ne 

yapacağım, demiş. Şimdi biraz da arkaya doğru eğil, demiş. Yani bir şey olmaz, hafif sağa, 

biraz da arkaya, o da iner, demiş. Peki, demiş adam. Arkaya doğru eğilince bu defa düğme 

çekmeye başlamış önden. Demiş, peki bu düğme şimdi... Onu da bir üsttekine ilikleyiver 

canım, o kadar da şey değil, bak o zaman olacak, demiş. Adam çaresiz, bir kolu aşağıda, biraz 

arkaya eğilmiş vaziyette, düğme ters iliklenmiş vaziyette dışarıya çıkmış. Elbiseden de 
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vazgeçemiyor, yeni. Başlamış yürümeye. Yürürken yolda iki kişi ile karşılaşmış. O iki kişi 

arasında şöyle bir konuşma geçmiş. Biri diğerine demiş ki, görüyor musun, zavallı gencecik 

insan ne hâlde, neler var dünyada, demiş. Diğeri dönmüş, o dediğin doğru ama sen esas bu 

adamın terzisine bak, şu vücuda, demiş, nasıl oturtturmuş elbiseyi.  

Şimdi bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Hatırlayacaksınız, bu bir tespit. Bir eleştiri, 

herhangi bir şey olarak algılamayın lütfen. Sadece bir tespit bu. Biz bir Tüzük Genel Kurulu 

yaptık ve bu Tüzük Genel Kurulunda bir tüzük kabul ettik. Bu Tüzük Genel Kurulunda, bu 

tüzüğü yapan 5 kişilik heyetten 4’ü bu heyetten ayrıldılar. Sebebi, o 5 kişinin hazırlamış 

olduğu tüzükle Genel Kurula sunulan tüzük arasında inanılmaz farklar olduğuydu. Bu 

inanılmaz farkların sebebi de, birtakım hükümlerin tüzük toplantısı yapılacağı günden önce 

tüzüğün içerisinden çıkarılmış olmasıydı. Hepimizin şikâyet ettiği, sizlerin, benim, herkesin ya 

bu tüzük böyle mi, anlamakta zorlandığımız, -ben tabii neler olduğunu biliyorum, perde 

arkasında neyin olduğunu bildiğim için- işte biz şu anda böyle bir tüzükle yönetiliyoruz. Bir 

kere o yüzden, her şeyden evvel, orada işte bir gecede içinden çıkarılan maddeleri tekrar 

yerine koymak suretiyle öncelikle sağlıklı bir tüzüğe kavuşma ihtiyacımız var. Bütün bu 

değişiklikler çok önemli. Bunların hepsinin yapılması lazım. Bunlar Galatasaray’ın ihtiyaçları. 

Ama en önemli ihtiyacı, bir kere her şeyden evvel, bozulmuş olanı düzeltmektir. O sebeple, 

tüzüğü mutlaka yapmak zorundayız. Aksi takdirde, tüzük şu anda o elbise gibi duruyor 

üstümüzde. Bunu da maalesef hepimiz görüyoruz.  

Tabii bunlar daha sonra tartışılacak hususlar, üzerinde çok konuşacağız. Ama birtakım 

şeylerin neye olmadığını söylemek isterim. Onlardan bir tanesi, Cengiz ağabey haklıdır, 

kanunda böyle bir nisap yoktur, ama bizim o nisabı öngörmemizin sebebi, tüzüğün hızla ve 

kolaylıkla küçük hazirunlarla değişmesine mâni olmaktır. Çünkü bu, Galatasaray’ın temelidir, 

anayasasıdır ve bunlar çok çabuk ve çok küçük topluluklarla değiştirilmemelidir. Bütün 

Galatasaraylıların katkısı ile, olabildiğince yüksek sayıda katkı ile yapılmalıdır.  

Bir eleştiri var, deniyor ki, efendim işte atmayalım kimseyi. Ben kimseyi atmaktan yana 

değilim. Bir şeyi hatırlatayım. Bizim şu anda yürürlükte olan mevcut tüzüğümüzde zaten bu 

hüküm var. İlk defa gelen bir hüküm değil. Lütfen üyelerimiz açsınlar, okusunlar, özellikle 

eleştiri getirenler. 8 defa Genel Kurula katılmama hâlinde, aidatı yatırmama hâlinde -4 sene 

üst üste- ihraç sebebi olarak şu anda var. Biz onu sadece kısalttık, başka bir şey yapmadık. 

Kısaltarak da kimseyi atmak için yapmadık. Bizim niyetimiz, olabildiğince çok Galatasaraylının 

Galatasaray’ın işlerine katılması. Eğer Galatasaraylılarsa, Galatasaray Spor Kulübü’ne 

gerçekten hizmet etmek amacıyla üye oldularsa, başka sebep ve saikleri yoksa, o zaman tabii 

ki zaman zaman engeller çıkabilir, işte o engeller için de 4 defa üst üste dedik. Arada bir defa, 

iki defa katılamayabilirler, veyahut haklı bir mazeret... Ben 1973 yılında, Galatasaray Spor 

Kulübü’ne küçük üye olarak üye oldum. O günden bugüne katılmama izin verilen her Genel 

Kurula ve Divan toplantısına, Divan üyesi olduktan sonra da katılmama izin verilen her Divan 

toplantısına katıldım. Hiç katılmadığım olmadı mı? Oldu tabii. Üniversitede dersim vardı, 

hastaydım, katılmadım. Yurt dışında, İsviçre’de doktora çalışması yaparken gelemedim. Ama 

bunların hepsinin haklı bir mazereti vardı. Herhâlde bu haklı mazereti bugün de beyan 
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edenlere bu müeyyideler uygulanmayacaktır. Ama bunlar eğer yoksa, sadece Galatasaray 

Spor Kulübü’nü kendisine yatırım amacıyla düşünenler varsa, bunların da zaten bir yanlışlık 

sonucu aramıza girdiğini düşünmek lazım. Ve bu yanlışlığı hızla düzeltmemiz lazım diye 

düşünüyorum.  

Saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Helvacı’ya açıklamaları için teşekkür ediyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Evet, başka söz almak isteyen olmadığına göre, bugünkü toplantımızı kapatıyorum. Aralık 

ayında görüşmek üzere efendim. 
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