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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 
 

Divan Kurulunun 12 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  
Şubat 2014 olağan Divan toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızı açmak için yeterli 
çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını 
yitirmiş değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve 
arkadaşları, geçen bir aylık süre içinde aramızdan ayrılmış olan 3439 sicil numaralı Divan 
Kurulu üyemiz Müfide Bıçakçı, 5400 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Doğan Öztekin, 6872 
sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ali Altan Darnel, 7297 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 
Metin Altuğ, 10472 sicil numaralı kulüp üyemiz Özlem Orga, 12400 sicil numaralı kulüp 
üyemiz Füsun İnsel ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizi saygı duruşuna davet 
ediyorum.  
(Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim efendim, buyurunuz.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Şimdi, bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Gündem 
1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması, 
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 
3. Ocak ayı olağan Divan toplantısında üyelerimizin sorduğu suallerin Yönetim Kurulu 
tarafından cevaplandırılması ve konularla ilgili görüşme, 
4. Tüzük Tadil Komisyonu çalışmalarıyla ilgili, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı 
tarafından bilgi sunulması, 
5. Güncel olaylar, dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 
edilmiştir.  
Değerli Üyeler,  
Lütfen cep telefonlarını ya kapatınız, veyahut da sessiz konuma alınız. Toplantıyı bozmayalım. 
Gündeme geçmeden önce, size arz etmek istediğim iki konu var.  
Birincisi, 25 Ocak 2014 tarihinde Yönetim Kurulunca üyelikleri kabul edilen 283 yeni üyenin 
kabul töreni yapılmıştır. Yeni üyelerin ve yakınlarının büyük ölçüde katıldıkları bu törene, 
Divan yönetimini temsilen ben, Başkan Yardımcısı Emir Turgan ve sekreter üyeler Ömer Işıl 
ile Aykut Alp Derkan katıldık. Bu yeni üyelerimizin katılımı ile toplam kayıtlı üye sayımız 
11.781 olmuştur. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki, kaydı açık yani üyelik vecibelerini yerine 
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getiren üye sayısı 8.607. Yani 3.100 civarındaki üyemiz kayıt üzerinde mevcuttur, fakat fiilî 
olarak kulüple ilgilerini kesmişlerdir. Bu önemli hususla ilgili, tüzük tadili çalışmasında bir 
tedbir alınmasını kalben desteklediğimi de ifade etmek isterim.  
İkinci husus, Malî Genel Kurulla ilgilidir. Bilindiği gibi, Genel Kurul tarihi 29 Mart 2014 olarak 
tespit edilmiştir. Bu Genel Kurula, tüzüğümüzün 23. maddesi uyarınca, yıllık aidatlarını Şubat 
ayı son günü mesai bitimine kadar yatırmış üyeler katılabileceklerdir. Bu hususu önemine 
binaen tekrar hatırlatıyorum. Divan Kurulu üyeleri genel kurulların sağduyu ve denge 
unsurudur. Lütfen programınızda 29 Mart 2014 Cumartesi gününü boş tutunuz ve Genel 
Kurula behemehâl katılınız.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Gündeme geçmeden önce, gündem dışı bir söz vermek istiyorum. Şöyle ki, camiamızı 
yakından ilgilendiren bir konuyla ilgili, Yardımlaşma Vakfı, Galatasaraylılar Evi ile ilgili bir 
açıklama verecek olan Sonay Kale arkadaşımız o vakfın Yönetim Kurulu üyesidir. Lütfen 
kendisinden bu bilgileri alalım. Bu vakıf binasının açılışı ile ilgili de pek çok sual geliyordu. O 
sualleri de bu vesileyle cevaplandırmış oluruz.  
Sayın Sonay Kale’nin Galatasaraylılar Evi ile ilgili açıklama yapması için müsaadenizi talep 
ediyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sonay Bey, buyurun.  

Sonay Kale 
Saygıdeğer Divan Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Divan Başkanlığı,  
Öncelikle söz verdiğiniz için hepinize canıgönülden çok teşekkür ediyorum. Arzu ederdim bu 
konuşmayı 25 Aralık 2013’te kaybettiğimiz bu vakfın yurdu için yıllarca emek harcayan 
Hayrettin Tuğal Başkanımıza bu sözler daha uygun olacaktı. ama maalesef kendisini bildiğiniz 
üzere kaybettik. Vakfımız bildiğiniz üzere, Oğuz İmregün ağabeyimizin 1977 yılında önderliği 
ile kuruldu. Ve yurdumuzun ilk projesi olan vakfımızın ilk projesi olan Florya’daki yaşlılar 
yurdu veya Galatasaraylılar Evi, inşaatı 2003 yılında başladı ve Şubat 2014’te tamamlandı. 
Sizlere yurdumuzun imkânları ile ilgili birtakım bilgiler veya merak edilen konuları kısaca 
özetleyeceğim.  
Yurdumuz 1.500 metrekare bahçeye sahip, 4.500 metrekare kapalı alanda kuruludur. Bu 
4.500 metrekarelik alanda 52 adet tek kişilik oda, 16 adet çift kişilik oda, 8 adet 3 kişilik oda 
ve 2 adet 4 kişilik oda olmak üzere toplam 78 oda 116 yatak kapasitesi ile kuruldu. Bunun 
haricinde, hobi alanları, dinlenme yerleri, revir gibi imkânlarımız mevcut. Tesisimizin 
işletmesini Aileden Biri firması ile Ekim, 10 Ekim 2013 tarihinde Hayrettin ağabeyimizin imza 
töreni ile kendisi hastanede yatarken, hastanede, Çapa’da gerçekleştirdik. Ne mutlu ki, en 
azından bu sözleşme imzalandı ve o günden bugüne kadar Aileden Biri firmasının eksik işleri 
tamamlama süreci Şubat itibarıyla şu anda tamamlanmış oldu. Şu an itibarıyla eksiğimiz olan 
sadece misafirlerimizi ağırlamak üzere eksiğimiz olan, işletme ruhsatı ve İgdaş ile olan 
doğalgaz bağlantılarımız kaldı. Bunları da iki hafta içinde tamamlayıp, artık misafirlerimizi 
ağırlayacak duruma gelmiş olacağız. Bizim şu anda en önemli sürecimiz başlıyor. Çünkü binayı 
inşa etmek tabii ki büyük meşakkat, emek ve özveri işi. Bundan daha önemlisi, bu işletmeyi 
ayakta tutabilecek faaliyetlerdir. Bu faaliyet sizlerin veya yakınlarımızın, Galatasaray 
camiamızın oraya 116 kişilik yatak kapasitesini doldurması ile devamlılığı sağlanacaktır. Şu an 
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biz 1 Şubat tarihi itibarıyla bu talepleri toplamaya başladık ve iki haftalık süreçte de mail 
vasıtasıyla camiamıza bu duyuruları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu 
önümüzdeki hafta itibarıyla daha farklı aktivitelerle, tüm camiamızın bu konudan haberdar 
olmasını arzu ediyoruz. Şöyle ki, bizim hedefimiz orada 116 tane Galatasaraylı ağabeyimizi, 
arkadaşımızı ağırlamak. Eğer biz 116 kişilik kapasiteyi kısa sürede doldurursak, bu işletme 
ilelebet ayakta kalacaktır. Bu vesile ile özellikle, yurdumuzu şu anda bile ziyaret edip, çünkü 
orada şu anda işletmeci arkadaşlarımız, ekibi ile gerekli hem gezdirme, tesisi gezdirme, hem 
de bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar, iki haftalık süreçte, yaklaşık 15 
ağabeyimiz, ablamız bizlerle temasa geçti. Ve ilgi gösterdi. Ümit ediyoruz ki, biz Mart’ın ikinci 
haftası gibi, orada misafirlerimizi de birtakım misafirlerimizi de orada ağırlarken, bir açılış 
yapmayı planlıyoruz. Gerekli ilgiyi, camiamızın göstereceğine eminiz. Bununla ilgili, bir başka 
bilgi daha aktarmak istiyorum. Özellikle fiyatlarla ilgili, çünkü insanlar genelde merak ettikleri 
konulardan biri bu. Tek kişilik oda ücretimiz 3.200 TL artı KDV, KDV oranı % 8’dir. İki kişilik 
odada kişi başı ücretimiz 3.000 TL artı KDV, 3 kişilik odada 2.500 artı KDV ve 4 kişilik oda iki 
adet olup, bunu özellikle bakıma ihtiyacı olan, birtakım hastalıkları olan ve yardım ihtiyacı 
içinde olan misafirlerimize ayrılmıştır. O oda da 4.300 artı KDV gibi bir bedel 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Bu rakamlar aylık değil mi efendim?  

Sonay Kale  
Aylıktır. Bu ücretler aylıktır. Veya Darüşşafaka Cemiyeti’nin yapmış olduğu bir çalışmayı da 
biz kendimiz bize uygun olacağını düşündük. Şöyle ki, bağışlarla, mesela ev bağışı olabilir veya 
başka bir bağışla misafirlerimizi bu şekilde de kabul edeceğiz. Tabii bununla ilgili kurullarımız 
değerlendirip, bununla ilgili gerekli uygun cevaplamaları gerçekleştireceğiz. Sabrınız ve beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, biz de Sonay Kale arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bu camiamızın yakın takip 
ettiği önemli konulardan birisiydi. Epey uzun sürdü, ama biliyorsunuz, hayır hasenat faslından 
yapılan işler öyle pek anında bitmiyor. Onun için sonuna gelmişse, arkadaşımızın ifade ettiği 
şekilde üye kabulüne sıra geldiyse, iyi bir gelişme. Teşekkür ederiz.  
Gündemimize geçiyorum. Gündemimizin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 
tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Tutanaklar 38 sayfa olarak düzenlendi. Kontrol 
edildi, basılı olarak size sunuldu.  
Tutanakları hazırlandığı şekliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? Etmeyenler? 
Edilmiştir.  
Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bu ay iki tane 
kişisel mektup geldi. Mektuplar kişisel olduğu için okutmuyorum, ama o üyelerimiz burada 
arzu ediyorlarsa kendileri takdim ederler. Bu Divan Başkanlığının yapacağı bir iş değil.  
Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum, Ocak ayı olağan Divan toplantısında üyelerimizin 
sorduğu suallerin Yönetim Kurulu tarafından cevaplandırılması ve konularla ilgili görüşme. 
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Değerli Galatasaraylılar,  
Geçen ay uzun bir toplantı yaptık ve bu toplantı esnasında söz alan üyelerimiz pek çok sual 
sordular. O sualleri de tabii anında cevaplamak için bir kısım bilgilere ihtiyaç vardı. Haklı 
olarak, Sayın İkinci Başkan, “Bazı konular var ki, bunları inceleyip size bildirmemiz lazım.” 
dedi. Bu gündem maddesinin sebebi budur. Efendim, Yönetim Kurulundan kim söz almak 
istiyor? Buyurun Sayın İkinci Başkan.  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Özkan Olcay 
Sayın Divan Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Divan Kurulunun Değerli Mensupları, Saygıdeğer 
Galatasaraylılar,  
Divan Kurulumuzun Ocak ayı toplantısında, biraz evvel Sayın Başkanımızın da ifade ettikleri 
gibi, bize yöneltilen bazı spesifik soruların sağlıklı bir şekilde cevaplandırılabilmesi açısından 
bir süre talebinde bulunmuştuk. Şimdi bu süre ile ilgili olarak yapmış olduğumuz hazırlıkları 
sırasıyla sizlerle paylaşacağız efendim.  
İlk olarak, Sayın Divan Başkanımız İrfan Aktar, Sayın Dr. Mehmet Dede ve Sayın Taner Aşkın 
Divan toplantısında, Galatasaray isminin, markasının, logosunun dernekler tarafından hangi 
kriterlere bağlı olarak kullanılmasına müsaade edilmesinin açıklanmasını bizden talep ettiler. 
Bu konuyla ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzdaki görev taksimi çerçevesinde, hukukçu bir 
arkadaşımızın bu konuyu Divana açıklamasının doğru olacağını düşündük ve Doç. Dr. 
Mehmet Karlı kardeşimiz bu konuda bize yöneltilen soruların tamamını sayın heyetinize arz 
edecek. Ancak Sayın Kemâl Onar ağabeyimizin -ki fikirlerine her zaman saygı duyarız- yaptığı 
bazı uyarıları hep dikkate almak gerektiğine inanmışızdır. Yedek üyelerin Divana hitap 
etmesinin uygun olmadığı şeklinde hatırlatmaları oluyor bazen. Sayın Başkanımızdan, yüce 
Divanınızın böyle bir konuşmaya müsaadesi olduğu yönünde bir karar almamız mümkün 
olursa, konuşmacı arkadaşımız kürsüye gelip gerekli açıklamaları yapacak.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Peki efendim, sizin bittiyse, ben müsaade için oylama yapayım.  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Özkan Olcay  
Peki, ben şimdilik kürsüyü ilgili arkadaşıma bırakmak üzere ayrılıyorum. Diğer maddeler için 
gerektiğinde tekrar huzurunuza geleceğim efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Divan Kurulunun Değerli Üyeleri,  
Kulübümüzün Yönetim Kurulunda yedek üye olarak görev yapan Mehmet Karlı arkadaşımızın 
hukuki konularla ilgili açıklama yapması için müsaadenizi talep ediyorum. Kabul edenler? 
Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Karlı, buyurun.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karlı 
Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulu üyeleri,  
Her şeyden önce, hepinize onayınız için teşekkür ederim. Sayın Özkan Başkanımın da altını 
çizdiği üzere, Galatasaray adının, Galatasaray markasının korunması ve Galatasaray 
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markasının başkaca dernekler tarafından kullanılması konusunda geçtiğimiz Divan Kurulu 
toplantısında bizlere iletilen sorulara yanıt vermeye çalışacağım.  
Hepinizin bilgisi dahilinde olduğu üzere, Galatasaray’ımızın logosu ve Galatasaray markası 
kulübümüzün uhdesi altında ve koruma altındadır. Bu konuda, koruma için hangi çalışmaları 
yaptığımızın öncelikle altını çizmek istiyorum. Bu konuda en çok önümüze çıkan husus tabii ki 
markamızın değişik tekstil ürünü üreticileri tarafından kullanılması ve tecavüze uğramasıdır. 
Bu konuda çalıştığımız ayrı bir hukuk bürosu vardır. O hukuk bürosu aracılığıyla, bütün 
Türkiye sathında, markamızın bizim tarafımızdan, bizim tescilli ürünlerimiz değil, başka 
ürünler tarafından kullanılmasını engellemek için kapsamlı bir çalışma yürütülmekte ve her 
tecavüze karşı hukuki girişimler başlatılmaktadır. Bu, işin asıl ticari kısmını oluşturmaktadır. 
Yöneltilen sorulardan bir tanesi, bu isim hakkının kullanılmasına yetki verme konusunda, 
kulübümüzün organları arasında kimin yetkili olduğudur. Kulübümüzü temsile ve bağlamaya 
yetkili konumda olan Yönetim Kurulumuz, bu konuda ayrı, aksini öngören bir spesifik hüküm 
olmadığı da göz önüne alındığında, tüzüğümüzde Galatasaray markasının kullanımına izin 
verme konusunda yetkili durumdadır. Bunun altını çizmek isteriz.  
Galatasaray isminin kullanılması konusunda ikinci ayrı bir kategori de oluşturulmuş birçok 
dernek ve oluşturulmakta olan taraftar dernekleridir. Taraftar dernekleri için Yönetim 
Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olan ayrı bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik 
uyarınca, taraftar dernekleri bazı şartları yerine getirdikleri müddetçe, -ki bu şartlar da 
genelde kulübümüze nasıl katkı sağlayacaklarını görebilmemiz, objektif olarak kulübe katkı 
getirip getiremeyeceklerini anlamamıza yardımcı olan şartlardır- bu şartları yerine getirdikleri 
müddetçe, kulüp Yönetim Kurulumuzun onayı ile Türkiye’nin değişik yerlerinde ve hatta 
yurtdışında taraftar dernekleri teşekkül ettirilebilmektedir. Hatta geçtiğimiz ay içinde, Sayın 
Başkanımızın başkanlığında, bütün taraftar derneklerinin temsilcileriyle bu ilişkiyi geliştirmek 
için neler yapılabileceği konusunda da bir toplantı daha yapılmıştır.  
Gelelim konunun bir başka veçhesine... Son zamanlarda, camiamızın üyeleri tarafından, 
genelde kulübümüzün, derneğimizin üyeleri tarafından teşekkül ettirilmiş, kurulmuş olan 
başkaca dernekler de mevcuttur. Bu derneklerden bazıları doğrudan Galatasaray adını da 
kullanmışlardır. Dernekler Masası, kendilerine böyle bir başvuru olduğunda otomatik olarak 
herhangi bir tedbir almamaktadırlar. Biz de açıkçası Yönetim Kurulumuz olarak, camiamızın 
içindeki hoşgörü ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde, camiamız üyeleri tarafından 
oluşturulduğu göz önüne alınarak ve ticari amaç taşımadıklarını bildiğimiz bu derneklerin 
Galatasaray adını kullanmasına, dediğim gibi, bu kardeşlik hukuku çerçevesinde bugüne 
kadar kısıtlayıcı bir tavır alınmamıştır. Lakin bu ismin kullanılması konusunda bize yapılmış 
resmî bir başvuru ve bizim de Yönetim Kurulu olarak aldığımız açık bir kullanma izni, yetki 
verme kararı da yoktur. Şu ana kadar yapılan, camia hukukumuz çerçevesinde, bu kardeşlik 
hukuku çerçevesinde hoşgörüyle yaklaşmak ve kısıtlayıcı bir tavır almamaktadır.  
Lakin geçtiğimiz Divan Kurulu toplantısında bu konunun gündeme gelmesinin akabinde, bu 
konu Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Bu konuda önemli bir kararın 
altını çizmek isteriz. Her ne kadar ismin kullanılması konusunda yetki verme konusunda 
yetkili kulüp organı Yönetim Kurulu olsa da, özellikle farklı derneklerin teşekkül ettirilmesinin 
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ileride önemli sorunlar yaratılabileceği de göz önünde bulundurulduğunda, bundan sonra 
oluşturulmak istenen bu tarz derneklerin ismi kullanmaları için başvuru yapmaları zorunlu 
tutulacak, başvurular da Genel Kurulun onayına getirilecektir. Bizler Yönetim Kurulu olarak, 
bu kararı sadece kendimiz kullanmayacağız. Bu başvuruları Genel Kurulun onayına 
getireceğiz. Eğer Genel Kurul onay verirse, bu derneklerin ismimizi kullanmasına cevaz 
verilecektir. Eğer Genel Kurul onay vermezse, Yönetim Kurulu olarak biz kullanımın, 
tecavüzün engellenmesi için gerekli her türlü hukuki yola başvuracağız.  
Bu bahisle, en son altı çizilmesi gereken konu da şudur. Taner ağabeyimizin getirdiği 
eleştirilerden bir tanesi, statta bazı derneklere yer verilmesi, onların bazı mekânları 
kullanması, bunun sakıncalı olduğu konusudur. Bu konuda bir hususun altı çizilmelidir. 
Stadımızda herhangi bir başka derneğe daimi olarak kullanım izni verilen bir mekân yoktur. 
Sadece yine camiamız üyeleri tarafından oluşturulmuş bir derneğin kuruluş aşamasında, 
kuruluşta yaşadıkları zorluklar da göz önünde bulundurularak kendilerine kalıcı bir yer bulana 
kadar geçici süre için belli bir yardımda bulunulmuştur. Onun dışında, aynen sizlerin de 
eleştirilerinizde dile getirdiğiniz üzere, camiamızda bir çoğulculuk vardır. Bir çok derneğimiz, 
birçok kurumumuz, kuruluşumuz vardır. Bunların hepsine stadımızda yer açmamız -eşitlik 
ilkesi gereği- mümkün olmadığı için, hepsine yer açmamız mümkün olamayacağı için ve hatta 
mevcut stat imkânları bazı durumlarda bizim kulüp olarak ihtiyaçlarımızı karşılamaya dahi 
yetmediğinden, böyle daimi bir iznin verilmesi mevzubahis olamayacaktır.  
Bu, birinci konuya ilişkin olanlar. Saygıdeğer Kemâl Onar ağabeyimin getirdiği eleştiriye dair 
de kısaca bir bilgi vermek isterim. Saygıdeğer Kemâl Onar ağabeyim geçtiğimiz Divan Kurulu 
toplantısının sonunda yaptıkları konuşmada, 2011 yılının akabinde gerçekleşmiş olan 
üyeliklerin hukuken geçerlilik kazanmadıklarının altını çizmişlerdi. Bu konuda naçizane 
yaptığımız araştırmadan sonra aksi bir görüş belirteceğim. Sayın Kemâl Onar’ın aksi görüşü 
belirtmek biraz zor benim için burada, ama hukuki olarak yaptığımız araştırmalarda bu görüş 
ortaya çıkıyor objektif olarak. Bu görüşü sizlerle paylaşmak isteyeceğim.  
Şu hususun altını çizmek istiyorum. Kemâl Onar ağabeyimiz yaptığı konuşmada, Medeni 
Kanun gereği, Genel Kurul onayına getirilmemiş üyeliklerin geçerli olmayacağını söylemişti. 
Efendim, Medeni Kanun’umuzun 64. maddesi konuya ilişkindir. Medeni Kanun’un 64. 
maddesi sarih bir şekilde, “yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, tüzükte başkaca bir 
düzenleme yoksa, dernek Yönetim Kurulunca en az 30 gün içinde karara bağlanır” 
demektedir. Burada yetki, kanunda gördüğümüz üzere, dernek Yönetim Kuruluna verilmiştir. 
Lakin bunun aksini belirtmek, aksi yönde bir hüküm bulundurmak yetkisi de tüzüğe 
bırakılmıştır. Ama tüzüğümüz kanun doğrultusunda bir düzenleme yapmıştır. Tüzüğümüzün 
üyeliklere ilişkin 11. maddesinin 6. bendi ve onu takip eden iki ve üçüncü paragrafta, üyeliğe 
kabulün ve üyelikten doğan hak ve yükümlülüklerin doğuşu üyelik giriş aidatının yatırılması 
akabinde alınacak olan Yönetim Kurulu kararına bağlanmıştır. Yani Yönetim Kurulu kararı 
alındıktan sonra üyelik gerçekleşmekte ve üyelikten neşet eden hak ve yükümlülükler 
doğmaktadır. Benzer şekilde, tüzüğümüzün Yönetim Kurulumuzun yetkilerinin ve 
görevlerinin sıralandığı 87. maddesinin 28. bendi de açık bir şekilde, üyeliğe kabulü Yönetim 
Kurulu kararına bağlamaktadır.  
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Konuya ilişkin Genel Kurulun yetkisini belirten yegâne hüküm, üyeliğe kabule ilişkin 11. 
maddenin son paragrafıdır. 11. maddenin son paragrafı açık bir şekilde, “Sicil defterine 
işlenen üyeler ilk yapılacak Genel Kurulun denetimine sunulur.” demektedir. Burada 
kullanılan ifade, nazarıdikkatinizi çekmek isterim, denetimdir, onay değildir. Üyeliğin 
gerçekleşmesi, üyeliğe kabul Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşmektedir. Genel Kurul bunun 
denetimini yapmaktadır. Denetime nasıl sunuyoruz? Denetime sunma mekanizması da şöyle 
gerçekleşmektedir efendim. Bütün gerçekleşen üyelikler, takip eden ilk Genel Kurula sunulan 
faaliyet raporunun ekine konulmakta ve faaliyet raporu ile beraber Genel Kurulun 
denetimine tabi olmaktadır.  
Umut ediyorum, açıklamalarım sizler için yeterli olmuştur. Eğer bu konularda daha farklı 
sualler varsa onlara da yanıt vermeye her zaman çalışacağım. Çok teşekkürler, saygılar 
efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet, açıklamaları için Sayın Mehmet Karlı’ya teşekkür ediyoruz. Daha sonra tabii bu 
konularla ilgili üyelere söz vereceğim. Bilahare Yönetim Kurulu bitirsin, sonra üyelere söz 
verelim.  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Özkan Olcay  
Değerli Üyeler,  
Galatasaray Televizyonu’nun Digiturk’ten çıkması yönünde bir talep bir evvelki toplantıda 
bahis konusu olmuştu. Yalnız, bu yöndeki talep yazılı olarak daha evvelden yönetimimize 
intikal ettiği için talep sahibine yazılı olarak cevap gönderilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
ayrıca bir açıklama yapılmasına bugünkü toplantıda gerek olmadığı kanaatine varmıştık.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Nedir efendim?  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Özkan Olcay  
Efendim, o zaman benim elimdeki mevcut dokümanlarla bu konudaki şeyleri size sunmak 
durumunda olacağım. Galatasaray Televizyonu ile Digiturk arasında yapılmış olan 
sözleşmenin başlangıç tarihi 26 Temmuz 2013. Hâlen çalışmalar, televizyon yayınları bu 
sözleşme çerçevesinde devam ediyor. Galatasaray TV’nin yalnızca reklam gelirlerinden elde 
ettiği gelirlerle rahat bir şekilde yoluna devam etmesi maalesef mümkün görülmüyor. Bu 
çerçevede, Galatasaray Televizyonu’nun yayınlarını daha efektif ve daha randımanlı bir hâle 
getirmek için arayışlarımız sürmektedir. Bazı sonuçlara yaklaşılmış olmakla birlikte, şu anda 
bağlı olduğumuz sözleşmeler çerçevesinde yeni bir adımın detaylarını müsaade ederseniz 
hemen hemen sözleşmeye bağlı olarak açıklamanın bazı mahsurları olabilir.  
Ancak rakamsal olarak, Galatasaray’ın bu televizyonlarla ilgili yapmış olduğu, yapmak 
zorunda olduğu masraflara ilişkin de bir bilgi sunmak istiyorum size efendim. Bir lisans bedeli 
vardır. Galatasaray’ın bir yerden bir yere geçmesi gerektiğinde, yeni bir lisansın alınmasından 
önce, bizim hâlen mevcut olan televizyonla yapmış olduğumuz anlaşmamızda bu lisans bedeli 
300 bin lira tutmaktadır. Teknik ve altyapı yatırımı için yapılmış olan masraflar 2 milyon lira 
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civarındadır. Digiturk’ün uydu taşıma bedeli 1 milyon 250 bin lira, Türksat’a çıkma bedeli de 
250 bin lira olmak üzere 3 milyon 800 bin liralık bir finansman yükümlülüğü altında 
bulunuyoruz şu anda. Dolayısıyla, bu televizyondan bir başka televizyona çıkarken, bunların 
beraberinde getireceği rakamsal değerleri, bu konuyu bütün detaylarıyla ve piyasa 
koşullarıyla size daha önümüzdeki günlerde sunmanın daha yerinde olacağını düşünüyorum. 
Çünkü bazı ekonomik konuların sözleşmemizdeki maddelerine uymaksızın buradan çıkacağız. 
Şu tarafa geçeceğiz diye bir ifade kullanmam şimdilik belki biraz yersiz olabilir, ama 
televizyon konusunda yapılan çalışmaların son derece kompleks ve kendi içinde detay bazı 
bilgilere ihtiyaç gösterdiğini belirtmek istiyorum. Digiturk ile yapmış olduğumuz anlaşmanın 
şu anda yürürlükte olduğunu belirtmekle yetinmek istiyorum efendim.  
Efendim, Galatasaray’da rakamsal olarak, malî konulara ilişkin bir bilgi verilmesinin 
beklendiğinin de bilincindeyiz. Önümüzdeki Divan toplantısı yine 12 Mart tarihine geliyor. 12 
Mart tarihinde, aynı ayın 29’unda yapılacak Malî Genel Kurula sunulacak olan bütün 
rakamsal bilgiler Divan Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmış olacak. Dolayısıyla, Malî 
Kongre öncesindeki en sağlıklı hazırlığı ve detaylı bilgileri size bir sonraki ayda yapılacak Divan 
toplantısında rahat bir şekilde detaylarıyla birlikte sunmak durumunda olacağız.  
Yönetim Kurulumuzun gündeminde olan ve Galatasaray kamuoyuyla paylaştığımız 
konulardan bir diğeri de Galatasaray’ın şirketleşme çalışmaları çerçevesinde, kurumsallaşma 
yönünde atılan adımlarla ilgili olarak zaman zaman soruların, aydınlatılması gereken 
hususların gündeme geldiğini görüyoruz. Bu konularda uzman Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşımız Aka Gündüz Özdemir Bey bu mevzularda daha aydınlatıcı bir konuşmayı yapmak 
üzere huzurlarınıza gelecek. Şimdi sözü ben kendisine bırakıyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, Sayın İkinci Başkana teşekkür ediyoruz. Sayın Aka Gündüz Özdemir, buyurun 
efendim.  

Yönetim Kurulu Üyesi Aka Gündüz Özdemir  
Sayın Divan Başkanım, Çok Değerli Saygıdeğer Divan Kurulu Üyelerim,  
Öncelikle Sayın Ayhan Özmızrak’a göstermiş olduğu hassasiyet için çok teşekkür ederim. 
Kurumsallaşmanın önemli olduğuna inanan daha fazla Divan üyesinin olayı bu şekilde takip 
etmesi, Galatasaray Kulübü’nü istenen hedeflere daha sağlıklı ve hızlı götürecek, kalıcı 
rekabet gücü ve sürekli başarı sağlamasına yardımcı olacaktır. Geçen Divan toplantısı 
tutanaklarını okudum. Sayın Ayhan Özmızrak’ın şahsıma tevdi ettiği soruları dilimin 
döndüğünce cevaplamak istiyorum. 
Aslında Sayın Özmızrak, sorunun yanında cevabını da vermiş bir bakıma. Benim burada 
anlatmaya çalıştığım husus tam da Ayhan Özmızrak Bey’in Kudüs ve Ağlama Duvarı 
hikâyesiyle örtüşmektedir.  
Sayın Üyeler,  
Görmüş olduğunuz bu evrak tüm Genel Kurul üyelerine dağıtılmıştır. İçeriği, kurumsallaşma 
çalışmalarının ne olduğunu, Galatasaray Kulübü’nün nasıl yönetileceğini özetleyen bir 
belgedir ve aynı hedefe gidebilmek için tüm üyelerin düşünce ve desteklerini sağlamak 
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amacıyla düzenlenmiştir. Bu uğurda, ortaya koyulacak olumlu ve olumsuz eleştirilere kulüp 
yararı için yön vermek üzere katkılarınız gereklidir. Sayın Ayhan Özmızrak içini rahat 
tutmalıdır, çünkü bu çalışma için destek ve danışmanlık alınan Deloitte firmasının tercih 
edilme sebebi, tam da bahsini ettiği başarılı kulüplere çözüm ortağı olduğu ve bununla ilgili 
tecrübe birikimidir. Sayın Ayhan Özmızrak 5 yıllık master planın malî tablolarının tüm üyelerle 
paylaşımını istemektedir.  
Değerli Üyeler,  
Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olamaz, olmamaktadır da. O takdirde, Galatasaray 
Kulübü’nün gizli kalması gereken tüm konuları açıklanmış olur. Bu da ancak rakiplerin işine 
yarar. Sanırım gerekli cevabı bu konuda verebildim. Bu arada, Galatasaray Kulübü’nde 5 yıllık 
master plan vardır. Yanımda getirdim, sizlere göstermek üzere. Dediğim gibi, bunu ulu orta 
yaymak hiç de doğru değildir. Son derece de tehlikelidir. Hatta o kadar ki, halka açık 
şirketlerin birçoğunda ilgili yılın iş programı ve malî tabloları dahi açıklanmamaktadır. Buna 
rağmen, Galatasaray Kulübü malî tabloları faaliyet raporlarında yeteri kadar şeffaflıkta yer 
almaktadır.  
Sayın Özmızrak, Fatih Hocadan sonra futbolda ortaya çıkan yönetim boşluğunu sorguluyor. 
Deloitte çalışmasında en sıkıntılı yer burası olmuştur. Fatih Hocanın özel durumu dolayısıyla 
tüm Yönetim Kurulunun müşterek görüşü gereği, Deloitte Florya’ya sokulmamıştır. 
Organizasyon şemasında CEO’ya bağlı bir görev olarak yer almaktan öteye gidilmemiştir. 
Hatırlarsanız, bu konu spor medyasında günlerce tartışılmıştır. Bana göre, kulüp bu 
tartışmalardan zarar da görmüştür. Bakınız, en etkili zararı siz burada dile getirmişsiniz. 
Yönetimlerde devamlılık olmazsa olmazdır. Hiçbir iş tek adama bırakılmamalıdır, bırakılamaz. 
Her yönetici işin devamlılığı için yerine adam yetiştirmeye de mecburdur. Bu husus sağlıklı 
işlerse kurumlar tek adama mahkûm olmazlar. Benim yetiştiğim yerde buna çok dikkat edilir 
ve insanlara ciddi yatırımlar yapılır. Değil eleman, Galatasaray Kulübü için her zaman birden 
fazla başkan adayları olmalı, kurum bunu yakından takip etmelidir bence. İşte o zaman, adam 
kaybetmek, bulamamak, kara kara düşünmek gibi sıkıntılar yaşanmaz. Bu husus bile 
kurumlaşmanın ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Bu çorbada herkesin bir tutam tuzu bulunursa bundan gurur duyulacağını biliyorum. Bir 
amaç uğruna karşılık beklemeden, ait oldukları camiayı yönetmek amacında olan insanlar 
bardağın daha çok dolu tarafına bakarlarsa işler hızlı yürür ve kolaylaşır. 109 yıllık bu camiayı 
sonsuza kadar götürmek tamamen bizlerin elindedir. Giderek karmaşık hâle gelen sorunları 
çözerek, parasal maliyeti azaltmak ve daha rasyonel hâle getirmek çok önemlidir. Bunun için 
de tek ve en etkili anahtar kurumsallaşmaktır. Bu uğurda yapılan çalışmaların en kısa 
zamanda içselleştirilmesi dileklerimle hepinize saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet efendim, Sayın Gündüz Özdemir’e de verdiği cevaplar için teşekkür ediyoruz. Sayın 
Yönetim Kurulundan başka bir şey var mı? Buyurun efendim. (Uzaktan konuşuluyor...) Peki 
efendim, teşekkür ederiz. Doğru düşünmüşsünüz. Bu konularla ilgili söz almak isteyen 
üyelerimiz Taner Aşkın, Ayhan Özmızrak, Celal Emon. Hayır efendim, daha dilekler değil. Bu 
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Yönetim Kurulu üyelerinin verdiği cevaplarla ilgili görüşler. Sayın Taner Aşkın, buyurun 
efendim.  

Taner Aşkın 
Sayın Başkan, Sayın Divan Üyeleri,  
Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Ben biraz önce Yönetim Kurulu tarafından 
Divanımıza arz edilen, bir önceki Divanda gündeme gelen derneklerle ilgili hususla ilk 
konuşmamı yapmak istiyorum. Orada gündem maddesinde okunan 5170 sicil numaralı 
Mehmet Dede arkadaşımızın bir dilekçesi vardı. O dilekçe burada okundu ve Sayın İkinci 
Başkan Özkan Olcay, “bize müsaade edin, bunlara hazırlanalım, cevap verelim” dedi. Onun 
arkasından, o dilekçe ile ilgili ben bir konuşma yapmıştım. Orada yapılan bu tutumun doğru 
olmadığını, Galatasaray’da birtakım şeylerin gide gide marka değerini düşüreceğini orada 
söylemedim, bugün burada söylüyorum. Tekrar ediyorum, çok yanlış bir uygulama. Şunu da 
maalesef esefle söylüyorum. Bakın, aynı tüzüğü... Ben hukukçu değilim, ama hukukçu 
olmama gerek yok. Okuduğumu anlayacak kadar aklıselim sahibiyim. Bu konuda hiçbir 
tereddüdüm yok. Sizlerin de olmadığına % 100 inanıyorum. Hiçbir şeyi çarpıtmayalım. Bu 
hususta karar mercii, müracaat edilmesi kaydıyla, biraz evvel Sayın Mehmet arkadaşımızın 
okuduğu gibi, Genel Kurula aittir. Yönetim Kurulu bu tip müracaatları Genel Kurula götürmek 
zorundadır. Eğer bu tüzükle yönetiliyorsak, dernekler hususunda kararı verecek yegâne merci 
Galatasaray Spor Kulübü Genel Kuruludur. Bu tüzüğü yok sayıyorsak, o zaman oturalım başka 
şeyleri tartışalım. Bu işin şakası, şukası yok. Ben böyle anladım, böyle yorumladım, öyle bir 
şey yok. Burada yazan net ve açık.  
Bakın, ben bu konuyla ilgili Divana bir şey tavsiye ettim. Takdim ettim. Buradan bir tavsiye 
kararı alınmasını öneriyorum. Bu işin tehlikesi, -taraftar derneklerini bir tarafa bırakın, onu 
ayrı tartışmak lazım, o çok ayrı bir konu- içimizde, özellikle üyelerin kurmuş oldukları 
dernekler hususunda bu tip bölünmelere, bu tip ayrılıklara gidersek, -biraz evvel Başkan 
söyledi, bu camiada 11 bin tane üye var, 8 bini aktif- biz bunları dernekler diye kendi içimizde 
bu şekilde bölersek, Galatasaray’a büyük, çok büyük kötülükler yapmış oluruz. Bunları belki 
bugün göremeyiz, ama zaman içerisinde bunları tek tek göreceğiz.  
İkincisi, bir şey daha söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Ben de bir dernek kurayım, gelin beni de 
kayırın, verin orada bir yer. Geçici olsun, daimi olmasın. Yok öyle bir şey beyler, kusura 
bakmayın. Yetkinizde de yok, hakkınız da yok. Böyle bir şeyi asla yapamazsınız. Bu kadar net, 
bu kadar açık söylüyorum. Kimse darılmasın, kimse gücenmesin. Onlar da benim 
arkadaşlarım. Ama doğru yapacaksak, hep beraber doğru yapacağız. Bu kadar açık. Kusura 
bakmayın, belki biraz sesimi yükseltiyorum, ama beni bağışlayın lütfen. Bu ciddi anlamda 
Galatasaray’a yapılacak olan kötülüğün şu andan itibaren görülmemesidir. Ben inanıyorum 
ki, sizin arkadaşlarınız içerisinde de Yönetim Kurulunda bu işe muhalefet eden birçok insan 
çıkmıştır. Hatta hatta daha ileri götüreyim, o derneğin oradan çıkarılması için karar almak 
safhasına kadar da hadise taşınmıştır. Şimdi içinizdeki tutumu lütfen uygulayın, bunu 
yansıtın. Bu yetki sizde. İnsanları oraya getirip, geçici meçici filan, bu lafları bırakalım. Böyle 
bir şey yok, yardım şu, bu, filan. Yani bu derneği kuran insanların gücü varsa, gelsinler 
kursunlar. Ben ne diye onları himaye edeyim? Ne diye başkanını himaye edeyim? Yok böyle 
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bir şey. Galatasaray’da şartlar eşit. Herkes eşit muameleye tabi burada. Burası Galatasaray 
Spor Kulübü Derneği, burada hiç kimsenin birbirinden bir fazlalığı, bir eksikliği yoktur. Tüzük 
de bunu emrediyor.  
Lütfen kusura  bakmayın. Ama bakın, biraz evvel Mehmet Karlı arkadaşımın okuduğunu 
isterseniz okuyayım, zamanınızı alır biraz. Sadece 5 dakikanızı alır. Hepsi tüzük hükmüne 
göre, tüzükte yazılı olan maddelere göre, Mehmet Karlı arkadaşımızın söylediklerinin aksine 
ve onu çürüten hususlardır. Tamamen tüzüğe bire bir uygundur. Yapılan işlem ise tüzüğe 
tamamen terstir. Yetki ile yönetmiyoruz burayı. Verilen yetki ile yönetiyoruz. Genel Kurul 
Galatasaray’ın en büyük merkezi. O ne emir veriyorsa, ne emrediyorsa, biz onları uygulamak 
veya sizler onları uygulamak, bizler de sizlere bu konuda yardımcı olmak veya uyarmak 
zorundayız. Bu kadar açık. Sayın Başkan, ben bunu okuyabilir miyim? Müsaade eder misiniz? 
Eğer vakit varsa...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Buyurun efendim, buyurun. Gayet tabii, yani konuyla ilgili açıklayıcı bir şeyiniz varsa buyurun.  

Taner Aşkın 
Evet, aynen. Konuyla ilgili olarak. Pardon.  
Divan Kurulu Başkanlığına,  
Konu: Galatasaray’da kurulan dernekler.  
15 Ocak 2014 tarihli Galatasaray Divan Kurulu toplantısı. 5170 Dr. Mehmet Dede’nin Divan 
Kurulunda tartışma talebi. Konuyla ilgili olarak, 15 Ocak tarihli Divan Kurulunda, ilgili kayıtlı 
5170 sicil numaralı dernek üyesi Dr. Mehmet Dede’nin talebi üzerine açılan müzakerede bu 
konuyla ilgili söz alan bir üye olarak, gerekli endişelerimi, yapılan işlemin dernek tüzüğüne 
aykırı olduğunu belirtmiştim. Bir kez daha yazılı olarak gündeme getirmek zorunda olduğum 
için beni bağışlayınız. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin mevcut tüzük hükümlerine göre, 
Madde 1: Kulübün Adı, Kuruluş Yeri, Merkezi, Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri kısmında 
belirtilen hususlar, kulübün uğraşı konuları. Madde 4/8: Kulübe ait markaları ve diğer tanıtım 
araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı 
yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, 
dağıtım ve satış mağazaları kurmak. Madde 4/9: Kulübün mazisi ve tarihsel önemi 
doğrultusunda, müze, kültür ve araştırma merkezleri, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak 
ve işletmek.  
İkinci bölüm, Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri, Madde 24/9: Yurt içi ve yurtdışında 
şirketler, dernekler, vakıflar kurmak veya kurulmuş şirketlere, kooperatiflere, derneklere 
katılmak, hisse senetleri almak ve satmak. 
Yukarıda belirttiğim tüzük hükümlerine göre, bu yetkinin Galatasaray Spor Kulübü Genel 
Kuruluna ait olduğu tartışmasız belirtilmiştir. Buna rağmen, Yönetim Kurulunca yeni kurulan 
ve kurulacak olan derneklere, ulufe dağıtılırcasına Galatasaray’a ait tesislerde yer vermek 
dahil yapılan uygulamanın asla izahı mümkün değildir. Tamamen usulsüz ve tüzük 
hükümlerini yok saymakla eşdeğerdir.  
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Bir kez daha belirtmek isterim ki, Galatasaray Spor Kulübü, tüzüğüne ve kanunlara göre 
yönetilmek zorundadır. Böyle bir ayrımcılık isteme hakkına hiç kimse sahip değildir. Ayrıca, 
Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü’ne göre, böyle bir talebin yetkili merciinin, Galatasaray Spor 
Kulübü’nün Genel Kurulu olduğunu bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim.  
Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri,  
Yönetimimizin yapmış olduğu bu hatayı düzeltmesi için Divan Kurulumuzda konuyla ilgili 
tavsiye kararı alınmasını, ayrıca, yönetimin mümkün olan en kısa zamanda, fakat en geç 29 
Mart 2014 tarihinde yapılacak Malî Genel Kuruldan önce Ali Sami Yen TT Arena Stadı’nda 
bulunan dernek merkezinin boşaltılması hususunda gereken işlemin yapılmasını, tavsiye 
kararı kapsamında Yönetim Kuruluna iletilmesini saygılarımla arz ederim.  
Efendim, konu şu Kemâl ağabey. Konu, bir dernek kuruluyor ve şu anda bu derneğe 
Galatasaray TT Arena’da bir yer tahsis ediliyor. Kirası yok, hiçbir işletme masrafı yok. Biraz 
evvel sayın arkadaşımızın söylediği gibi, kuruluşta yardım olsun diye bir nevi ulufe, bir nevi 
lütuf.  
Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Galatasaray’da çok dernek var. Galatasaray’a hizmet 
edecek dernekler önce güçlü olmak zorundalar. Bu dernek kurulacaksa, güçlüyse gelsin, 
kurulsun, buyursun getirsin Genel Kurula, oylara sunulsun. Genel Kurul kabul ederse 
boynumuz kıldan ince, hiçbir şey söyleyecek hâlimiz yok. Ama şöyle söyleyeyim, iane ile bu iş 
olmaz. Galatasaray Kulübü de kimseye iane yapmak zorunda değil. Kusura bakmayın.  
Efendim, benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim bu. Bir tavsiye kararı için huzurlarınızdaydım. 
Bunu da istirham ediyorum. Çok önemli bir konu. Öyle bakıp geçilmeyecek bir konu. Bakın, 
Galatasaray böyle böyle bölünür. Böyle böyle bölünmeye gider. Herkesin söylediği bir laf var, 
ama ben katılmıyorum. Sayın Başkanımız Ünal Aysal için, işte Galatasaray’ı tanımıyor, 
etmiyor falan filan. Ünal Aysal çok akıllı bir insan. 3 ay, 3 sene çok Ünal Bey için. Ünal Bey 3 
ayda Galatasaray’ı tanıdı. Gerisi benim için inandırıcı olmaz. Ben Ünal Bey’i tanıdığım 
kadarıyla söylüyorum. Tanıyabildiğim kadarıyla söylüyorum. Onun için, bu konuda o tür 
tezlere de katiyen katılmıyorum. Ama bu bir zaaf, bu bir yanlışlık. Galatasaray’ı böyle böyle 
böleriz. Birbirimizden zaten uzağız, bir türlü yakına gelemiyoruz. İnsanları daha da 
uzaklaştırmış oluruz. Ben özellikle yönetimden de istirham ediyorum. Bu konuyu bir kere 
daha tetkik edin ve en kısa zamanda bu işin çaresini bulun.  
Sayın Başkan, benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim bu. Fakat malî konularla ilgili de 
konuşmak istiyorum. İsterseniz bilahare konuşayım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, onu bilahare yapın. 

Taner Aşkın  
Tamam Hocam.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Beyefendi, görüşmek istiyor musunuz bu hususla ilgili? Sayın Celal Emon, bu konuyla ilgili... 
Evet, çünkü ondan sonra heyete müracaat edeceğim. Buyurun efendim.  
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Taner Aşkın  
Ben müsaadelerinizi istiyorum, saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, Ayhan Özmızrak’ın hususu diğer husus. Bilahare söz vereceğim.  

Celal Emon  
Sayın Başkanlarım, Değerli Büyüklerim ve Sevgili Kardeşlerim,  
Üyemiz Taner Bey’in biraz önce yaptığı, derneğimizi suçlayıcı konuşmasına cevap vermek 
mecburiyetindeyim, çünkü ben 1905 Kültür Sanat Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesiyim ve 
sizlere arz edilen durumların söylendiği gibi olmadığını belirtmeden geçemeyeceğim.  
Derneğimizin ismi, 1905 Kültür Sanat Derneği. Bir kere bunu belirteyim. İkincisi, bu derneği 
kurmamızın amacı, Türkiye’de ve belki de dünyada ilk defa, hiçbir spor kulübünde olmayan 
kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerini, aktivitelerini teşvik etmektir. Bizi bu yöne iten 
ve bu konuda cesaret veren, büyük bir potansiyele sahip olan lisemizdir. Biz bu fikri Sayın 
Başkanımıza arz ettiğimizde büyük destek gördük. “Bu değişik bir oluşum. Şimdiye kadar 
düşünülmemiş, yapılmamış bir yol.” dedi. Biz kendisinden bize bir yer tahsis edilmesini 
istirham ettik, çünkü kendisi de demişti, “kuruluş döneminde sizin kulübe ve yönetime yakın 
olmanız, bizim tecrübelerimizi ve desteklerimizi bu kültür sanat faaliyetlerinde, sosyal 
sorumluluk projelerinde almanız, hissetmeniz faydalı olacaktır” diye.  
Evet, Arena’da bir yer bulduk. O yer neresidir? Üç senedir kullanılmayan bir depodur. Bir 
mutfağın parçasıdır ve bir işletmeciye 5 yıllığına kiralanmış olan bir yerdir. Kulübün bir yerine, 
affedersiniz, el koymuş değiliz veya bize verilmiş değil, ama keşke olabilseydi, bütün 
derneklere. Kulübümüzü hiçbir şekilde bir zarara uğratmadık, bir lütuf, ihsan istemedik. 
Oraya yapılmış olan bütün masraflar, altyapı ve dekorasyon masrafları derneğimizin üyeleri 
tarafından yapılmıştır. Kulübümüze en ufak bir malî külfet yüklememiştir. Burası bize geçici 
olarak verilmiştir. Zaten burada uzun vadeli kalmamız bizim için de mümkün değildir, çünkü 
kurulan yeni komitelerimiz, gelen yeni üyelerimiz ve aktivitelerimiz için ileride 60 
metrekarelik bir yerin kâfi gelmeyeceği açıktır.  
Biz kulübümüzden hiçbir şekilde malî destek veya onlara külfet yüklemek niyetinde değiliz. 
Buna hazırlıklıyız, kuvvetliyiz. Dediğimiz gibi, bir ihsan veya ulufe peşinde değiliz ve bu 
derneği kuran insanlar her önüne gelen de değildir. Kendisinin bir önceki konuşmada 
söylediği gibi, bu insanlar birkaç ay önce 42 kişi ile kurucu üye olarak başlamış, bugün 68 
kişiye ulaşmış olan insanlardır. Bunların % 90’ı Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. Bir kısmı 
Divan üyesidir, bir kısmı normal üyedir. Şimdiye kadar bazı aktiviteler yaptık. İlk kuruluş 
safhasında olmamıza rağmen, Sultani Balo’ya katılarak, üniversitemizin yangında gördüğü 
zarar için Eğitim Vakfı’mızın kurduğu fona bağışta bulunarak karınca kararınca bir şeyler 
yapmaya çalıştık. Yardımlaşma Derneği’mizin gecesine katıldık. Galatasaray TV’ye yine maddi 
katkılarda bulunduk. Ve en son, 21 Ocak günü bir balo tertip ettik. 400’e yakın konuğun 
katıldığı bu baloda ana tema, Galatasaraylı ressamların, Galatasaray Lisesi’nde okumuş veya 
öğretmenlik yapmış olan ressamların resimlerini sergiledik ve sergiledikten sonra da güzel bir 
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müzayede yaparak bunları değerlendirdik. Arkasından, yine Galatasaraylı olan Erol Evgin 
kardeşimiz bir konser verdi. Güzel bir gece oldu.  
Şimdi, bizim durumumuz budur. Ben bunu bilhassa sizlere arz etmek istedim. Bizim fikrimizin 
ne olduğunu, hedefimizin ne olduğunu anlayın. Ama size çok daha mühim bir şey 
söyleyeceğim. Şimdi önümüzde çok büyük bir proje var. Bu proje için bizi desteklemenizi 
istiyoruz. İsterseniz atarsınız, isterseniz bırakırsınız.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Yanlış adres seçiyorsunuz, Sayın Celal Emon. Burası Galatasaray Spor Kulübü’nün Divan 
Heyeti, burada biz başka işlerle uğraşıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü’nün usulüne uygun, 
tüzüğüne uygun, bütçesine uygun yönetilmesi hususlarını biz takip ediyoruz. Sizin balonuz vs. 
niz bu arkadaşlarımızı hiç mi hiç alâkadar etmez.  

Celal Emon  
Alâkadar etmez sizce belki, ama bunun bilinmesinde fayda var Başkan.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Olabilir efendim, siz başka yolları deneyin. Ama Divan Kurulunu bu tür şeylerle de işgal 
etmeyin. Buyurun efendim, bittiyse. Buyurun.  

Celal Emon  
Hayır, bir son cümle daha söyleyeceğim. Bu son cümle çok mühim. Biz Başkanımızın teşviki 
ile dünyada ilk defa bir spor kulübünün senfoni orkestrasını kuruyoruz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Bir o eksikti.  

Celal Emon  
Bu senfoni orkestrasının bütün yurtdışında yapacağı faaliyetler Galatasaray’ın ismini ve 
Türkiye’nin ismini gerek UEFA, gerek FİFA nezdinde yüceltecektir. Bunun bilinmesini 
istiyorum. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. İyi günler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Evet, teşekkür ederiz. Sayın Mehmet Helvacı, bu konuyla ilgili, değil mi efendim? Tabii tabii, 
oylama yapacağım.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı  
Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  
Bugün maalesef beni bir kez daha karşınızda göreceksiniz. Onun için, aslında bu konuşmayı 
yapmak istemiyordum. Ama bir konuda fikrimi sizlerin de bilmesinin gerektiğini 
düşünüyorum. Aslında daha evvel de bizim komisyon çalışmaları sırasında, komisyondaki 
arkadaşlarla da paylaştığım bir fikirdi. Zaten son anda yapılan beyan ve üzerine Divan 
Başkanının müdahalesi aslında bunun hangi bakımlardan sakıncalı olabileceğini ortaya 
koyuyor. Bu hiç kişisel bir şey değil. Hemen bir şeyin altını çizmek istiyorum önce. Bizim 



15 
 

tüzüğümüzün 138. maddesine bakarsanız, orada gelirler sayılır. Ve bu gelirlerin bir kısmı, bu 
derneklerin faaliyet alanlarına dairdir. Yani bir başka deyişle, aslında bu faaliyetleri bizim 
kulübümüz yapmaktadır, ki bunlardan elde edilecek gelirleri de bütçeye koyabilmektedir. 
Gelirler kalemi arasında bunlar vardır. 138. maddenin zannederim 3. fıkrası olabilir, kontrol 
ederseniz göreceksiniz.  
Şimdi bu ayrıntıyı da vermemin sebebi şu aslında. Sayın değerli hukukçu arkadaşım Mehmet 
Karlı’nın tespitleri, yani yetkinin Yönetim Kurulunda olduğuna dair tespitler, ticari ve kulüple 
bağlantılı, yani örneğin taraftar dernekleri gibi dernekler açısından doğrudur. Bu yetki 
Yönetim Kurulundadır ve Yönetim Kurulu tarafından kullanılabilir. Tabii onların takdirindedir, 
isterlerse bu yetkiyi Genel Kuruldan müsaade almak şeklinde de kullanabilirler. Ancak 
kulübün faaliyet alanlarına dahil olan veya kulüple doğrudan ilişkisi olmayan herhangi bir 
derneğe veya kuruluşa, kulübün ne Yönetim Kurulu, ne de Genel Kurulu, isim hakkının 
kullanılmasına müsaade edemez. Bu ancak tüzük değişikliği ile mümkündür. Galatasaray 
adının veya Galatasaray adıyla çağırışım yaratan adların bir başka dernek tarafından 
kullanılması tüzük değişmeden yetki dahilinde olan bir şey değildir. Kimsenin yetkisinde 
değildir, hiç kimse kullanamaz, veremez. Kardeşlik hukuku deyince orada susuyorum, çünkü 
kardeş hukuku beyanına söylenebilecek herhangi bir şeyim yok. Ama tüzükle değişebilir. 
Tüzük değişikliği ile değişebilir. O zaman, çünkü... Tartışmayalım, siz de buradan görüşünüzü 
ifade edersiniz.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim konuşmaya müdahale etmeyelim. Buyurun Sayın Prof. Helvacı.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı  
O yüzden, böyle bir konunun Genel Kurula getirilmesi de mümkün değildir. Getirildiği 
takdirde uygun bir iş olmaz.  
Şimdi, bir de bunun altında yatan bir başka sebebi de söyleyeyim. Yeni Ticaret Kanunu, artık 
derneklere grup şirketi kurma imkânı vermiştir. Yani artık dernekler bir şirket gibi, bir üst yapı 
kuruluşu olarak, bir holding olarak ortaya çıkabilirler. Dolayısıyla, Galatasaray veya 
Galatasaray adına sahip olan herhangi bir dernek kendisine şirketler kurabilir. Ve artık bu 
ismi, eğer bir kere kullanma hakkı kendisine verilmişse, haklı olarak kullanmaya başlar. Bu da 
Galatasaray’la ticaret alanında da rekabet gibi bir durum meydana getirir.  
Şimdi, bu derneği kuran değerli arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin ne kadar iyi niyetli olduğu 
ile ilgili hiçbir tereddüdüm yok. Yalnız, şu konuda lütfen yanılmasınlar. Bu derneği bizden 
sonra, bizlerden sonra, devam ettirecek kişilerin aynı iyi niyete sahip olup olmadığını 
bilemeyiz. Dolayısıyla, en baştan, hukuki ve doğru olanı yapmak zorundayız. 
Şimdi polemiğe girmek istemiyorum. Bu konu sık sık dile getiriliyor. Sayın Taner Aşkın da 
söyledi, tüzüğü anlamak için hukukçu olmak gerekmez. Doğru, yazılanı anlamak için hukukçu 
olmak gerekmez. Ama o bilgilerin altında hukuki altyapılar vardır.  
Burada sizi daha fazla meşgul etmeyeceğim. Burada bir boşluk yoktur. Hukukçuların 
anlayacağı şekilde, burada tüzüğün kararlı bir tercihi vardır. Tüzük bu ismin bir başkasına 
kullandırılmasını kesinlikle istememektedir. Ancak burada bir boşluk olduğu sonucuna 
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varılırsa, o zaman buna dair bir yorum yapılabilir. Ama durum yoruma uygun değildir. 
Galatasaray Kulübü’nün hiçbir organı bu konuda bir kimseye yetki vermek durumunda 
olamaz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, Sayın Profesör Helvacı’ya açıklamaları için biz de teşekkür ediyoruz.  
Değerli Galatasaraylılar,  
Gördüğünüz gibi... Sn. Mehmet Karlı, söz mü istiyorsun? Peki, buyurun.  

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karlı  
Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri,  
Yaptığım açıklamalarda bazı hususların yanlış anlaşılmış olabileceğini düşündüğüm için tekrar 
altını çizmek üzere karşınıza çıktım. Bahsedilen konuda, şu anda tartıştığımız konuda Yönetim 
Kurulumuz bir taraf olmamıştır. Bir taraf almamıştır. Bu konuda bize ulaşmış bir izin talebi 
yoktur. Bizim aldığımız herhangi bir karar bulunmamaktadır. Biz Yönetim Kurulu olarak, bu 
konuda bir karar almadık. Hukuki konularda... 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Fuzuli işgal mi var efendim?  

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karlı  
Sayın Divan Başkanım, o konunun altını çizmiştim. Ben ismin kullanılması konusuna 
değiniyorum şu anda. İsmin kullanılması konusunda Sayın Taner Aşkın’ın ve saygıdeğer 
hocam Mehmet Helvacı’nın yaptığı analizlerden farklı bir yorumum var. Bu konuda Yönetim 
Kurulunun yetkili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tüzükte açıkça bir hüküm 
bulunmadığını saygıdeğer hocam da belirtti. Ancak gelir kalemleri üzerinden bir yorum üzeri 
ile gelinebiliyor bu konuda. Bu konuda hukuken farklı düşünüyoruz. Ama bu konuda aldığımız 
prensip kararı olarak da, biz Yönetim Kurulu olarak böyle bir yetki kullanmak arzusunda zaten 
değiliz. Yönetim Kurulu olarak, böyle bir husus gelirse Genel Kurulun önüne getireceğiz 
diyoruz. İsmin kullanılmasına cevaz vermek konusunda da alınmış herhangi bir kararımız 
bulunmamaktadır.  
Mekânın kullanılması konusuna gelirsek, mekânın kullanılması konusunda fuzuli bir işgal 
değildir tabii ki Sayın Divan Başkanımız. Mekânın kullanılması konusunda, az önceki  
konuşmamda da belirttiğim üzere, bu derneği kuranlar camiamızın üyeleri oldukları için, 
sadece kardeşlik hukuku çerçevesinde -sayın hocam da altını çizdi- buna belli bir süreliğine ve 
geçici bir süre, kendilerine başka yer bulana kadar -bu çok açık- bir yer belirtilmiştir. 
Kendilerine kalıcı yer bulana kadar ve kesinlikle geçici müddetle belli bir izin verilmiştir. Ama 
bu izin de yine Yönetim Kurulu kararı ile değil, yani karşılıklı enformel ilişkiler çerçevesinde 
verilmiştir. Tabii ki ve tabii ki stadımızda, bizim her gün yönetmek için gittiğimiz yerde fuzuli 
bir işgal söz konusu olamaz. Öyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Ama bu konuda 
buradan çıkacak tavsiye kararına biz Yönetim Kurulu olarak sonuna kadar riayet edeceğiz. 
Buradan şu yönde veya bu yönde bir tavsiye kararı çıksın diye herhangi bir taraf 
tutmayacağız. Biz kurul olarak, heyet olarak, Sayın Divan Kurulunuzdan çıkacak tavsiye 
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kararına riayet edeceğiz. Bu konuda tarafsız olduğumuzun bilinmesinin altını çizmek istiyoruz 
efendim. Saygılar.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, müsaade ederseniz, bu işi fazla uzatmak niyetinde değilim. Tavsiye kararını 
okuyacağım. Böyle bir karar alınmasını arzu ediyor musunuz? Peki efendim, tavsiye kararı 
şöyle olur. 
‘‘12 Şubat 2014 Çarşamba günü yapılan Divan toplantısında alınan tavsiye kararı:  
Son dönemde kurulan, hiçbir müsaadeye müracaat bile etmeden Galatasaray Spor 
Kulübü’nün ortak simgelerini kullanan Galatasaray Düşünce Derneği, 1905 Kültür Sanat ve 
Spor Derneği adlı kuruluşların Galatasaray camiasına ait simgeleri dernek isim ve 
ambleminden derhâl çıkarmaları; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da 
bulunan , tüzük ve geleneklerimize aykırı olarak hizmete giren dernek merkezinin 29 Mart 
2014 tarihinde yapılacak Malî Genel Kuruldan önce boşaltılması hususunda Yönetim 
Kurulunun gerekli girişimleri yapması.’’ 
Böyle bir tavsiye kararı alınmasını kabul edenler? Böyle bir karar alınmasına karşı olan 
arkadaşımız var mı? İşaret buyursun. Arkadaşımız taraf olduğu için, zaten o derneğin 
kurucularından. Onun için, arkadaşımızın 1 karşı oyuna karşı, oy çokluğu ile bu tavsiye kararı 
alınmıştır. Bu tavsiye kararını Yönetim Kuruluna Divan Başkanlığı olarak biz ileteceğiz ve 
gerekli uygulamanın yapılmasını da hem takip edeceğiz, hem ilgi ile izleyeceğiz.  
Değerli Arkadaşlar,  
Galatasaray’dan bir şey almaya niyet eden insanlarımız olabilir. Ancak böyle bir hakları yok. 
Galatasaray camiasının ortak değerlerini hepimiz muhafaza etmeye mecburuz. Israrla 
söylerim, Sayın Başkan olsun, Yönetim Kurulu olsun, biz olalım, bizler burada emanetçiyiz. 
109 yıllık, bize intikal etmiş önemli değerler var. Bu, Galatasaray’ın ismi, amblemi, tarihi, 
değerleri ve gayrimenkulleri. Onun için, herhangi bir arkadaşımız, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi 
toplanıp, efendim biz bir dernek kurduk, bir de senfoni orkestrası yapacağız derlerse! Lütfen 
Galatasaray’la ilgili, toplumda bizi küçük düşürecek bu tür şeyleri ele almayalım. Rica 
ediyorum.  
Buyurun efendim. Sayın Ayhan Özmızrak, buyurun efendim. Güle güle beyefendi, 
Galatasaray Kulübü’nü kullanma imkânı hiçbir üyeye verilmemiştir. Divan Kuruluna 
saygısızlığınız için ben size teessüf ediyorum. Çıkabilirsiniz.  

Ayhan Özmızrak 
Değerli Galatasaraylılar,  
Hepinize saygılar sunarım. Biraz önce Sayın Gündüz Özdemir Bey defaatle ismimden 
bahsedince şeref duydum. Bir cevap vermek durumu da hasıl oldu. Kurumsallık dedik, dedik. 
Şu son konuşmalar kurumsallığın geldiği noktadır. Bugüne kadar hiç yaşamadığımız şeyleri 
yaşıyoruz. Herhâlde bu kurumsallık.  
Şimdi, bir sondan başlayayım olaya. Bu, Florya’daki boşluk konusu. Florya’daki boşluk konusu 
Fatih Hoca gidince belli olmadı. Aralık 2012’deki Divan konuşmasında, Aralık 2012, bu 
konuyu gündeme getirdim. “Fatih Hoca gidince oraya Çatladıkapı’dan kimseyi 
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getirmeyeceksiniz. Aynı sorunu yaşayacaksınız.” dedim. Şimdi sportif direktör bulunamıyor 
değil, bulunuyor. Bulunuyor da, Mancini’ye anlatılamıyor. Ujfalusi dendi, adam “çok iyi olur, 
gelsin, benim de öyle bir yardımcıya ihtiyacım vardı” dedi. Adamı sportif direktör diye 
düşünürken, Mancini’nin altına koyuverdik. Bu işler öyle biraz Deloitte’un dediği gibi 
olmuyor. Herhangi bir şirket yönetimi ile spor kulübü biraz farklı oluyor. Kurumsallık 
konusunda, her Divan konuşmamda elimden geldiği kadar, somut örneklerle tek tek neyin 
olmadığını söyledim. Son bir örnekle bağlamak istiyorum.  
16 Ocakta bir Lokomotif Kuban basket maçımız vardı. Basket maçından sonra bazı olaylar 
oldu, işte karşılıklı hakaretler falan, filan. Kim haklı, kim haksız, ona da girmiyorum. Ertesi 
gün, Galatasaray Spor Kulübü olarak, resmî sitemizden çok ağır bir açıklama yaptık. Son 
kısmı, şu kadarcık bir paragrafı okuyorum: “Bu nedenle, tüm taraftarlarımıza bu davranışların 
bize yakışmadığını ve yaklaşık 1 senedir yapmış olduğumuz uyarı ve temennileri bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz. Devam etmesi hâlinde, gerekirse bu gurur duyduğumuz branşımızda 
hedef küçültmek veya bir süre mücadeleye ara vermek için ilk Genel Kurulumuzdan yetki 
istemeye gidecek kadar kararlılık içinde olduğumuzu üzülerek belirtiriz.”  
Bu çok açık, net tehditkâr, ağır bir beyan. İçeriği doğru mudur, onu da tartışmıyorum. Bunu 
dediniz. Ertesi gün niye kaldırdınız? Bu kadar güçlü bir şeyi diyorsanız sonuna kadar arkasında 
durun. İşte ben kurumsallıktan bunu anlarım. Bunu Başkanımızın izni, bilgisini bırakın, izni 
olmadan oraya koymak mümkün değil. Bu kadar Yönetim Kurulu üyesinden kaçının haberi 
vardı? Yönetim Kurulu kararından bahsetmiyorum. Toplanırdık, toplan.. Artık bu 
bluetooth’lar, bilmem neler, 5 dakika içinde 10 kişi ile temas kurabilirsiniz. Kaç kişinin haberi 
vardı? Ertesi gün ne oldu da kaldırdınız? Yine bunu koyan irade mi kaldırdı? Bir gün içinde 
bunu fark edemeyecek kimseler tarafından mı yönetiliyoruz? Eğer kurumsallıktan anladığınız 
buysa, bunun cevabını, hadi Mehmet Karlı kardeşimiz sever Fransız edebiyatını, onun da 
biraz hoş görüsüne takınarak, o jakuziler filan, o mealde cevap vereyim. Ben Cyrano de 
Bergerac’tan bir kuple ile cevap vereyim. Sizin kurumsallıktan anladığınız buysa, istemem, 
eksik olsun, istemem. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Ayhan Özmızrak’a teşekkür ediyoruz. Bu gündem maddesinde başka söz almak isteyen var mı 
efendim? Ekonomik konu. Yalnız, yani önümüzdeki toplantıda ele alınacağını söylediler. Peki 
efendim. Buyurun. Sonra da Hayrettin Kozak konuşacak. Efendim, esprilerinize teşekkür 
ederiz. Bırakalım bu işleri. Buyurun efendim, devam ediniz.  

Taner Aşkın 
Tekrar huzurlarınızdayım. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.  
Kusura bakmayın, ben iki şeye değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 30 Kasım 2013 
tarihli, KAP’a bildirilen, KAP’ın raporu. Şu rapor elimde. Bu raporu biraz evvel Sayın Özdemir 
söylediler. Gizlilik ilkeleri, şunlar, bunlar. Bunlarla çocuk aldatamazsınız. Bunun hiçbir gizliliği 
yok. Ben nasıl aldıysam herkes girer bu raporu alır. Bu rapor orada herhangi bir muameleye 
de tabi değil. Her vatandaş bundan istifade edebilir ve bu raporu elde edebilir.  
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Şimdi, burada belirtilen bir husus var. O tarih itibarıyla, hazırlanıyorlar, yardımı olur diye 
söylemek istiyorum ben. Bu söylediğim olay, sadece Galatasaray’ın şirketine ait. Efendim, 
818 milyon 545 bin TL borcumuz var. Altında da öz kaynaklarımızın karşıladığı rakam 157 
milyon. Bunu bundan çıkarsanız, o tarih itibarıyla 661 milyon borcumuz var. Bu sadece 
şirketin 30 Kasım itibarıyla... Aralık var, Ocak var. Bize bildirecekleri Mart ayına kadar 
herhâlde Ocak da bunun içerisine girecek, belki Şubat da girecek. Konsolidede bunu da 
göreceğiz inşallah.  
Yani şöyle söyleyeyim, burada çok dikkat edilmesi gereken bir husus var. Hazırlanıyorsunuz, 
bu şeffaflık diyorsunuz. Bakın söylüyorum, burada kulüp yok. Benim tahminlerime göre, en 
az bir 200 milyon dolar civarında da kulübün borcu var. Biz bunu nasıl kaldıracağız? Nerelere 
geldik? Bu çileklerin kremaları nedir, altında hangi tortu var, bilemiyoruz. Ama göreceğiz.  
Bir şey daha söyleyeyim. Bunu özellikle rica ediyorum. Bugün Hürriyet gazetesinde bu 
seçimle ilgili bir belge var. Eğer bu belge varsa ve bu belge Galatasaray Spor Kulübü’ne 
gelmişse, sayın yönetimden istirhamım şu. Biz bunu gazetelerden öğrenmeyelim. Bakın, bu 
konuda ciddi anlamda spekülatif işlemler yapılıyor. Birileri çıkıyor, “bizde de belge var, onun 
aksi bir belge” diyor. Şimdi Galatasaray Spor Kulübü de Hürriyet gazetesine -özellikle 
muhabir de belli, kim olduğu da belli, söylemeye gerek yok- bir belge gönderiyor. Seçim yok, 
Başkan devam ediyor, diyor.  
Sayın yönetim, Sayın Başkan, bizi bu tip şeylerle uğraştırmayın. Çok rica ediyorum, çok 
istirham ediyorum, bunları biz sizden duyalım. Bunları resmî siteden yayınlayın. Bu belge 
gerçek belgedir, o zaman biz buna inanalım, kimse de bir şeyden ümit etmesin, kimse de bir 
şeyin peşinde koşmasın, Galatasaray bunlarla zarar görüyor, bunlarla yara alıyor. İstirham 
ediyorum, bu tip şeylere engel olun.  
Ben Özkan ağabeyin söylediği, bir dahaki sefer olacak toplantıda dikkatle izleyeceğimi beyan 
ediyorum, özellikle malî doneleri. Lütfen, saygılar sunarken bir kez daha hatırlatıyorum. Ne 
olur, bugünkü belge ile ilgili doğrudur, değildir, kulüp sitesinden resmî bir açıklama yapın.  
Teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Taner Aşkın, aynı belgeyi ben de Hürriyet 
gazetesinde gördüm. Ancak yeni tarihli bir şey olduğu için, herhâlde bize ulaşmamış 
olacaktır. Çünkü Divan toplantısı daha bugün, ama uyarınız iyi. Herhâlde Yönetim Kurulu 
yerine getirecektir. Sayın Hayrettin Kozak, buyurun efendim.  

Hayrettin Kozak 
Çok kısa bir iki şeye değineceğim. Bu yeniden yapılanma konusu bugün ciddiyetle ifade edildi, 
özellikle Sayın Aka Gündüz Özdemir, ki bu işin sorumlu Yönetim Kurulu üyesiydi. O günkü 
toplantıyı hatırlayalım lütfen, yani Deloitte’un bir sunum yaptığı. Zaten o sunumla sınırlı 
kaldı, Genel Kurula yayılmadı, o doküman da dağıtılmadı. Demek gizlilik dolayısıyla, zaten o 
dokümanın dibinde gizlidir kayıtları vardı. Bir gizliliktir gidiyor. Yalnız, orada benim hafızamda 
çok iyi yer tutan bir şey var. O raporun hemen başında, belli 3-5 tane temel madde 
sıralanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, bunların ikincisi tüzüğün tadili idi. Hatırlıyor muyuz? 
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Şimdi, temel madde olarak siz tüzüğün tadilini koyarsanız ve bu tüzük tadilini... Hatta bir de 
komisyon kurdunuz. Sonradan komisyon tebahhur etti. Niye kuruldu, niye devreden çıktı? 
Komisyonda seçilenler de hakikaten camiamızın mümtaz kişileriydi. Ve ben o arada sordum, 
aralarından tanıdığım ettiğim bir iki ağabeyimize, arkadaşımıza. Pek çalışmanın da 
yapılmadığını söyledi. Yani siz bir dokümanı, Galatasaray’ın geleceğine yönelik böylesine 
hayati ve doğru -yani amaç olarak doğru- bir dokümanı ortaya koyuyorsunuz. Burada 
insanları toplayıp toplantı yapıyorsunuz. Temel maddelerden biri olan tüzüğü değiştirmek 
için komisyon kuruyorsunuz. Bırakınız tüzüğü değiştirmek için Genel Kurul toplamayı, 
komisyonu dağıtıyorsunuz ve o yeniden yapılanma planı şu anda işlerlikte. Bu nasıl iştir? Öyle 
olunca, işte kardeşimin de ifade ettiği gibi, aksaklıklar olur.  
Bir gizliliktir gidiyor. Bizim bütçemizin minimum % 75’i, yani toplam bütçenin rakamının % 
75’i Sportif A.Ş. kontrolü ve sorumluluğundadır. Sportif A.Ş. nefes alsa KAP’ta yer alır. Basın 
işte bildiğiniz bilgisayar tuşlarına, 30 Kasım raporu sayfalarca önünüze en küçük detayına 
kadar dökülür. Şarta bağlı sorumluluklar, şunlar, bunlar, kâr-zarar nerelerde, borç-alacak, 
alayı orada. Neyi, kimden saklıyoruz ya? Yani onun kenarında, kıytırıkta kalmış maalesef 
rakamsal olarak, bizim ana kulübümüzün % 20-25’lik bütçesini mi saklıyoruz bir yerlerde? 
Konuşalım, açık olalım, serbestçe konuşalım.  
Şimdi bu işlerlikte, diyor Sayın Aka Gündüz ve gelişmelerinden de memnun bir ifade ile 
konuşuyor. Ben hiç memnun değilim. Sizler farkında mısınız yani? Zaten az önce verilen 
örnekler de bunu gösteriyor. Yeniden yapılanmaya biz böyle gidemeyiz. Ve diyor ki, işte 
gelişmeler de bunu gösteriyor. Ne gösteriyor? Ben bir iki rakam söyleyeceğim. Malî konulara 
girmeyeceğim. Zaten Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, gelecek Divan toplantısının temel 
gündemini teşkil ediyor. Ama iki rakam vermeye mecburum ben size.  
Bakınız, 30 Kasım itibarıyla, -yani nereye gittiğimizi ifade etmek için söylüyorum size- finansal 
borçlar -hiç ticari borçlara girmiyorum, o detaya sokmamak için sizi- 252 milyon TL. Tamamı 
tek bankadan. Çok minimal rakamların dışında, tek bir banka. Adı da Denizbank. Tam bir yıl 
önce, yani 30 Kasım 2012’de, -o zamandan beri bu yeniden yapılanma sistemimiz çalışıyor- 
dikkatinizi çekerim, 134 milyon liraymış. 117 milyon artmış bir yılda, bunun da oranı % 37. 
Sportif A.Ş.’nin kredi tablosunu konuşuyoruz. Şimdi bu böyle olduğu zaman, derin derin 
düşünmemiz lazım. Başta yönetim, onlar bizim bir parçamız, hep pembe tabloları 
konuşmayalım. Bunları konuşmamız lazım bizim.  
Şimdi bakın, bir şey daha. Şarta bağlı yükümlülükler, -şu muhasebe dışı tuttuğumuz- yine aynı 
tarihlerde, bir sene önce, -bunlar hep Sportif A.Ş. için yayınlanan KAP raporlarında var, bu 
rakamlar gizli mizli değil- 192 milyonmuş. Şarta bağlı yükümlülükler, biliyorsunuz, futbolcu, 
sporcu, ne ise onların ileriye dönük olan alacaklarını ifade ediyor. Bir yılda 99 milyon lira 
artarak 291 milyon TL’ye yükselmiş. Şarta bağlı yükümlülükler, öyle deyin, böyle deyin, süslü 
isimler bulun, bal gibi borçtur.  
Son bir şey, hisse fiyatları ve şirketin değeri. Bitiriyorum. Hisse fiyatımız, 23 Ocakta, yani 
takriben 1 yıl önce 40 lira iken bugün 24 lira. Şirketin değeri o gün 557 milyon lira iken bugün 
334 milyon lira. Yani devamlı kan kaybediyoruz. Biz kan kaybediyoruz, bizim yeniden 
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yapılanma sistemimiz de harıl harıl çalışıyor. Yerinde dursun, ben de aynı şeyi söylüyorum, 
böyle yeniden yapılanma.  
Ricam şu. Olay bunlar. Şimdi önümüzdeki toplantı ve Malî Genel Kurulda bunları yine 
konuşacağız ve paylaşacağız. Rica ediyorum, yalvarıyorum hepinizin adına, kendi adıma, 
bugün nerede olup olmadığımız tartışmasını bırakın, tablo bu. Değişmeyecek bu tablo. Bir 
ayda da değişmez. Zaten bitmiş yılı konuşuyoruz. Şimdi bakınız, yönetim bunun çözümünün 
ne olduğunu bize getirsin. 6. ayın sonunda acizane ben sordum. İkinci, üçüncü, her ne ise, bu 
son sermaye artış talebimiz onaylanmazsa B planımız nedir dedim, cevap alamadım. Bir daha 
sordum, yine alamadım. Şimdi ben bugün bir daha soruyorum. Hâlâ içeride. Son rötuşları 
yaptılar, tekrar müracaatlarını yaptılar. Mutlaka temaslar yaptılar, hazırlıklar yapıldı. Her an 
sermaye artış talebimizin onayını bekliyoruz. Ben de diyorum ki, olur, ihtimaldir, ya 
onaylanmazsa ne olacak? Rakamlar ortada. Nakit ve benzerlerine baktığınız zaman, 9 milyon 
liramız var. Sportif A.Ş.’nin banka ve kasalarını söylüyorum, 30 Kasım itibarıyla.  
Takkeyi önümüze koyalım. Bunun solüsyonunu bize getirsin Sayın Başkan ve yönetici 
arkadaşları. Her ne kadar Sportif A.Ş.’nin 7 tane yöneticisi var, onun içinde de Başkan ve 
Başkan Yardımcısı iki kişilerse de, tümüyle Galatasaray Genel Kurulunun ağırlığı Sportif 
A.Ş.’nin üzerindedir. O satırlarda yazmasa dahi, bunları hepimizin paylaşması lazım. Yönetime 
de kolaylıklar diliyorum.  
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, Sayın Hayrettin Kozak’a biz de teşekkür ediyoruz. Bu gündem maddesini... Kim? 
Sayın Kemâl Onar, buyurun efendim.  

Kemâl Onar 
Sayın Başkan, Değerli Divan Üyeleri,  
Bu kurumlaşma konusu gelince yaram depreşti. Sanıyorum 2 yıl evveldi, bir yaz günü. 
Tatilden hemen evvel veya sonraydı. Burada iki, iki buçuk saat süren bir sunum oldu. 
Televizyondan izledim. Sunumun uzun bir süresi, yaklaşık dörtte üçü yurtdışında yapılmış 
bağımsız denetlemelerle ilgiliydi. Sonra, kurumlaşmanın ne olduğundan bahsedildi. Ardından, 
bir tablo çıkarıldı. Sonra birbirine uymayan isimler söylendi. Direktör dendi, koordinatör 
dendi, müdür dendi, CEO dendi. Dendi de dendi. Futbola kadar geldi, futboldan sonrası yoktu 
zaten. Biraz evvel de konuşuldu.  
Bana göre, bugüne kadarki Divan tutanaklarından incelediklerime, arkadaşlarımdan 
duyduklarıma göre, kurumlaşma gerçek anlamda oluşmamıştır. Evvela, size hepinizin 
anlayacağı şekilde bir kelime söylemek istiyorum. Amerika’daki 2008 malî dengesizliğini 
hatırlatmak istiyorum. Profesyoneller elbette çalışacak, çalıştırılacaklar. Ancak eskiden, tüzük 
değişmeden evvel, yönetmelikleri, spor harici yönetmelikleri Divan Kurulu yapardı. Sonradan, 
bu yönetmelikleri Yönetim Kurulu yapar dendi. Doğrudur, Divan Kuruluna da bilgi verir dendi. 
Bu bilgiden elde edeniniz var mı hiç, resmen? Yok. Acaba bu yönetmelikler var mı? 
Bilmiyoruz. Yönetmelikleri kimler hazırlamış? Çalışanlar. Böyle bir yöntem olur mu? Evvela 
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yönetmeliklerini hazırlarsın, çalışma kurallarını koyarsın, sorumlulukları koyarsın, yetkileri 
koyarsın, ondan sonra da ona göre adam alırsın işe.  
Bazen acı şeyler de duyuyorum. Ya twetter’da, ya bir yerlerde, ya gazetelerde hesaplarla ilgili 
beyanatta bulunan herhangi bir üyemize kulüpten telefonunu bulup telefonla hakaret eden 
kişi ve kişiler varmış. Bu ne saygısızlık! Siz bu kulübün paralı elemanısınız. Aldığınız paraya 
göre yahut da çalıştığınız işe göre para alacaksınız. Üyeleri terslemek, hakaret etmek ne 
demek!  
İkincisi, ben şahsen bu yönetmelikleri görmek ve okumak istiyorum. Sizlerin de okumak 
isteyeceğinizi tahmin ediyorum. Ya Divan Kurulu bu işe el koysun, istesin, iyice bastırsınlar. 
Kimin ne yetkisi var, kimin ne sorumluluğu var, bilinsin. Çünkü ne yaparsanız yapın, sonunda 
sorumluluk yönetime ait. Yeni çıkan, 2005 yılında çıkan, -yeni diyorum, çünkü daha farkında 
değiliz- Spor Kulüpleri Yönetmeliği var. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılmış, 
70 sayfalık Spor Kulüpleri Yönetmeliği var. Hesabın tutulacağı şekle kadar ayrıntılarıyla 
vermiş. Bunlara uygun olarak çalışılıyor mu, çalışılmıyor mu? Üyelerimizden ilgili olanlar 
bunlardan haberdar oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Mutlak surette bu yönetmeliğin çıkması 
lazım. Geldiğiniz zaman da, içimizde bulunan profesör kardeşlerimizin bunu daha da iyi 
değerlendireceklerini zannediyorum. O bakımdan, yapılmadıysa bir an evvel yapılmalı. 
Yapılmışsa, evvela Divan Kuruluna, sonra da mümkünse bana veya arzu ediyorsanız sizlere de 
verilsin ve kıulübümüz nasıl yönetiliyor, görelim.  
Bana göre bir başka şey de, Florya’nın yazılı bir kanunu yoktur. 1996 yılında Fatih Terim geldi, 
kendine göre sözlü emirlerle yönetti gitti. Başkası geldi, başka türlü yönetti. Tekrar Fatih 
geldi. Şimdi bizim çocukların başına, -çocukların diyorum- yılda 6 milyon, 3 milyon, 5 milyon 
euro alan çocukların başına bir de ağabey getirildi. Bunların hepsini derin derin düşünmek 
gerekli. Neden oluyor bunlar? Florya’nın artık yazılı bir işletme, yönetme sistemi var mı? 
Yetki ve sorumlulukları belli mi?  
Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, Sayın Kemâl Onar’a biz de teşekkür ediyoruz, hatırlatmaları ve sualleriyle ilgili. 
Gündemin dördüncü maddesine geçiyorum efendim, Tüzük Tadil Komisyonu çalışmaları ile 
ilgili, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı tarafından bilgi sunulması. Sayın Hocam, 
buyurun.  

Prof. Dr. Mehmet Helvacı  
Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Bugün sizlerin beni dinleme ve benim de konuşma yapma alışkanlığıma uygun olmayan bir 
şekilde size irticalen konuşmayacağım. Bir metin okuyacağım. Sebebi, bu sadece benim 
yaptığım bir konuşma değildir. Bu bizim komisyon olarak size beyanımızdır. Bu sebeple, 
komisyonda görüşülen, alınan kararlarla ilgili, yapılan konuşmalarla ilgili her şeyi oradaki 
şekliyle intikal ettirebilmek amacıyla sizlere bir metin okumayı tercih ediyorum. Bir de birçok 
isim okuyacağım, kimseye haksızlık yapmak istemem. O yüzden, kimseyi kırmamak için 
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okuyarak geçmek istiyorum. Mümkün olduğu kadar kısa olmasını sağlamaya çalıştığım bu 
konuşma çok özet ve tespitler de çok önemli olduğu için biraz sizi sıkabilir, ama dikkatle 
dinlemenizi tavsiye ediyorum.  

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanlığına,  

Hepimizin bildiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü Tüzüğü, Galatasaray Spor Kulübü’nün tüm 
üyeleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde çalıştırılabilmesi için vardır. Tüzükle ilgili bakış açımız bu 
şekilde olduğu takdirde, objektif bir tüzük yapılabilmesi mümkündür. 

11.12.2013 tarihinde seçilerek göreve başlayan Arkın Obdan 13142, Dr. Mehmet Karlı 11763, 
Mustafa Cengiz 10649, Doç. Dr. Murat Develioğlu 10478, Taner Aşkın 5924, Metin Öztürk 
5569, Prof. Dr. Mehmet Helvacı 5555 ve Ahmet Şenkal 4581’den oluşan heyetimiz ilk 
toplantısını 24.12.2013 tarihinde Divan Başkanımız Sayın İrfan Aktar’ın daveti ve katılımıyla 
yapmış, Sayın İrfan Aktar’ın tüzük ve komiteye ilişkin genel bilgilendirmesini yaparak 
ayrılmasından sonra çalışmalara başlamıştır.  

İlk toplantısında, toplantıya başlamadan önce, her ne kadar sizin oylarınızla başkan olarak 
seçilmiş olsam da, komisyonda Divan üyesi olmayan arkadaşlarımızın bulunması ve birlikte 
çalışmanın sıhhatli yürütülebilmesi amacıyla, söz konusu seçimi yeniden gözden geçirmeyi  
tavsiye ettim.  

Bu çerçevede, Galatasaray protokolü gereği, en kıdemli üye olan Ahmet Şenkal 4581, 
toplantıyı açmış ve Tüzük Tadil Komisyonu’nun bundan sonraki çalışmalarında benim, (Prof. 
Dr. Mehmet Helvacı’nın) başkan ve sözcü olarak görevlendirilmesini oya sunarak oylatmış ve 
kurulumuz bu teklifi oy birliği ile kabul ederek çalışmalarına başlamıştır. 

Seçimi takiben, başkan sıfatıyla, tarafımdan çalışma ilkeleri ve programını belirlenmeden 
önce, tüzükle ilgili yapılan değişiklik açısından, yaşanılan olaylara ve geçmişe ilişkin kısa bir 
açıklama yaptım. Söz konusu açıklama, tüzükte yer alan değişikliklerin anlaşılması açısından 
önemli olduğu için, Divan Kurulumuza da bilgi mahiyetinde tekrarlıyorum.  

"Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu, bir tüzük değişikliğini zaruri gördüğü için, geçtiğimiz 
10 yıl içinde 4’ü Divan Kurulumuz tarafından, 5 kez Tüzük Tadil Komisyonu oluşturulmuştur. 
Bizim komisyonumuz 6. komisyondur. Bu komisyonlar ve üyeleri, kulüp kıdemlerine göre, 
emeğe saygı esası çerçevesinde aşağıda listelenmiştir. Aralarında, bugün aramızda 
bulunmayan, ebediyete intikal etmiş Galatasaraylılar bulunmaktadır. Onları saygı ve 
rahmetle bu vesile ile bir kez daha anıyorum.  

11 Ekim 2002 tarihinde kurulan Tüzük Tadil Komisyonu: Ali Oraloğlu 1906, Turgan Ece 2697, 
Kemâl Onar 2705, Anıl Büyükeroğlu 4563, Celal Erkut 6443, Süheyl Batum 6806, Refik Arkan 
9347. Başkan Kemâl Onar.  

8 Kasım 2006 tarihinde kurulan Tüzük Tadil Komisyonu: Ali Oraloğlu 1906, Oğuz İmregün 
2564, Mükerrem Taşçıoğlu 2619, Turgan Ece 2697, Kemâl Onar 2705, Duygun Yarsuvat 3666, 
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Okan Tekinşen 3814, Uğurman Yelkencioğlu 3920, Celal Açar 4024, Orhan Mizanoğlu 4264, 
Hayrettin Kozak 4276, Yıldırım Baysal 4277, Türker Aslan 4297, Cengiz Akatlı 4446, Anıl 
Büyükeroğlu 4563, Erdoğan Karakoyunlu 4582, Yönetim Kurulu temsilcisi olarak Mehmet 
Helvacı 5555, Süheyl Batum 6806. Başkan Mükerrem Taşçıoğlu.  

Söz konusu iki komisyonun birbirini takip ederek yapmış olduğu çalışma 7 Haziran 2008 
Tüzük Olağanüstü Genel Kurulunda oylanamamış ve dolayısıyla kabul edilmemiştir.  

Takip eden süreçte, yeni seçilen Başkan Adnan Polat ve yönetimi tüzük tadili için tekrar 
çalışma başlatmış ve Galatasaray Spor Kulübü Divanına yapılan talep ve beyanla yeni bir 
komisyon seçilmiştir. Söz konusu komisyon: Oğuz İmregün 2564, Mükerrem Taşçıoğlu 2619, 
Kemâl Onar 2705, Hayrettin Kozak 4276, Mehmet Helvacı 5555. Başkan Mükerrem 
Taşçıoğlu’ndan oluşmaktadır.  

Yukarıda anılan bu komisyonlardan her biri, kendisinden önce hazırlanan değişiklik metnini 
temel alarak çalışma yapmış ve her komisyon kendi prensip ve kararlarını hazırladığı metne 
yansıtmıştır.  

En son anılan beş kişilik komisyonun hazırladığı metin 29 Mayıs 2010 Tüzük Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı’nda -birinci toplantı- çoğunluğun var olduğunun tespiti üzerine 
görüşmelere geçilmişse de toplantıda metnin tamamı görüşülememiş, daha sonra 26 Haziran 
2010 Tüzük Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı -ikinci toplantı- yapılmıştır. Söz konusu 
toplantıda, tüzüğün getirdiği yeni kazanımları ihmal etmemek adına, Başkan ve Yönetim 
Kurulunun verdiği önerge ile tüzük bütün olarak oylanmış ve kabul edilmiştir. Aynı önergede 
yer alan talep gereği, bir Redaksiyon Komitesi kurulmuş, fakat söz konusu komitenin 
serbestçe karar alması engellenerek, komitenin yapabileceği değişiklikler Genel Kurul kararı 
ile tespit edilmiştir. Buna göre, komitenin sadece aşağıda sunulan değişiklikleri yapması 
karara bağlanmıştır.  

Önerge aynen şu şekildedir:  

"Tüzük taslağının 7. maddenin c grubu ile başlayan paragrafının ilk cümlesi, “en az 5 yıl 
süreyle amatör ve profesyonel olarak” değiştirilmesini; 

8. maddenin 3. fıkrasının “bu sayı, bir önceki yıl sonu 31 Aralık itibarıyla, kulübün kaydı açık 
üye sayısının % 3’ünden fazla olamaz” şeklinde değiştirilmesini;  

24/6’da yer alan “uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 
dipnotlarıyla birlikte tek tek ve konsolide finansal tabloları” yerine “bilanço ve kâr-zarar 
tabloları” ibaresinin konulmasını; sonraki cümlede yer alan “bağımsız denetleme 
raporları”nın arkasına “sonuç kısmı” ibaresinin eklenmesini; 

 28/3’te yer alan oranın mevcut tüzükte oran olarak korunmasını; 24/19 maddesinde yer alan 
“vakıflara katılmak” ibaresinin, bu değişikliğe bağlı olarak, 4. maddenin 3. fıkrasında yer alan 
“vakıf” ibaresinin metinden çıkartılmasını; 
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87/11.2’de yer alan “uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 
dipnotlarıyla birlikte, tek tek ve konsolide finansal tabloları” yerine “bilanço ve kâr zarar 
tabloları” ibaresinin konulmasını; sonraki cümlede yer alan “bağımsız denetleme 
raporları”nın arkasına “sonuç kısmı” ibaresinin eklenmesini; 

c. Balotaj Kurulu başlığı altında yer alan 116, 117 ve 118. maddelerin bütünüyle kaldırılması 
şeklinde değiştirilmesini, geçici “g 1.2’nin Seçime İlişkin Hükümler, olağan ya da olağanüstü 
olarak yapılacak ilk Seçim Genel Kurulu ile birlikte yürürlüğe girer” şeklinde değiştirilmesini 

ve bu değişiklikler çerçevesinde, taslağın Genel Kurulda bir bütün olarak oylanmasını, tüzük 
taslağının kabul edilmesi hâlinde, metnin Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Celal Erkut, Prof. 
Dr. Mehmet Helvacı, Yard. Doç. Dr. Murat Develioğlu, Dr. Halil Hakan Erkiner, Avukat Tevfik 
Bilge, Avukat Edip Önder, Avukat Harun Tavşancıl, Doğan Yalçınkaya, Avukat Ural Aküzüm, 
Avukat Selim Yavuz, Avukat Necdet Uzel, Levent Nazifoğlu, Cemal Özturan, Arkın Obdan’dan 
oluşacak bir Redaksiyon Komitesi tarafından incelenerek yukarıda yapılan değişiklikler 
çerçevesinde, tüm tüzükle ilgili gerekli redaksiyon ve düzeltmelerin yapılmasını; 

Düzeltmelerin tüzük değişikliğini gerektirmesi olasılığı çerçevesinde Genel Kurulun 16 Ekim 
2010 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda toplanması için geri 
bırakılmasına karar verilmiştir." 

şeklindedir.  

Redaksiyon Komitesi: Mehmet Helvacı 5555, Celal Erkut 6443, Ahmet Tevfik Bilge 6789, 
Süheyl Batum 6806, Levent Nazifoğlu 8164, Doğan Yalçınkaya 9154, Ömer Cemal İkinci 
Özturan 9221, Hakkı Hakan Erkiner 9819, Murat Develioğlu 10478, Harun Tavşancıl 11479, 
Ural Aküzüm 12281, Edip Önder 12499, Arkın Obdan 13142, Mehmet Selim Yavuz 13167, 
Necdet Uzel 14477. Başkan Mehmet Helvacı.  

Redaksiyon Komitesi, Genel Kurulun kendisine verdiği yetki çerçevesinde çalışmış ve 
değişikliklerle ilgili olarak yetkisinin olmadığı konuları tespit ederek, gerekçe olarak Genel 
Kurula sunmuştur. Bu çalışma 16 Ekim 2010 Tüzük Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda -
üçüncü toplantı- toplu olarak oylanmış ve tüzük tadili gerçekleşmiştir. Böylelikle, yeni 
tüzüğümüz bazı eksiklikler ve komisyonda yapılan çalışmalara göre bazı farklılıklarla kabul 
edilmiştir.  

Daha sonra, Dernekler İl Müdürlüğü’nün metne müdahalesi olmuş ve değişikliklerle beraber 
tüzüğümüz teslim edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu müdahalenin içeriğini kulüp evrakından 
görmek mümkündür. Divan Kurulumuz arzu ederse, bir sonraki bilgilendirmede konuyu 
bizzat da sunabilirim.  

Söz konusu eksiklik ve farklılıkların bilincinde olan Divan Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesini beklemiş ve söz konusu kanunun yürürlüğünü takip eden günlerde, yeni 
bir komisyon oluşturmuştur.  
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9 Mayıs 2012 tarihinde kurulan Tüzük Tadil Komisyonu: Hamdi Yasaman 4308, Cengiz 
Özyalçın 5333, Özkan Olcay 5366, Mehmet Helvacı 5555, Celal Erkut 6443, Doğan Hasol 
6937, Sedat Doğan 8204, Levent Bıçakçı 9023, Refik Arkan 9347, Murat Develioğlu 10478, 
Doruk Acar 12994. Başkan Özkan Olcay.  

Söz konusu komisyon çalışmalarına başlamışsa da, süreçte çalışmalarını tamamlamamış ve 
görevden el çekmeye karar alarak dağılmıştır. Nihayet, son olarak bizim komisyonumuz 
seçilerek çalışmalarına başlamıştır. " 

Yukarıda ifade edilen açıklamaları takiben, komisyonumuz benim, Mehmet Helvacı’nın 
önerisiyle, tüzüğe tam hakimiyet sağlamak, bu tüzükle getirilen, kulübümüzün demokratik bir 
şekilde idaresine, temsiline ve denetlenmesine yarayan hükümleri tespit etmek amacıyla, 
öncelikle tüzüğün baştan sona beraberce okunmasına, bu okumalar sırasında, genel olarak 
değişiklik gerektirdiği düşünülen maddelere her üyenin diğerlerinden bağımsız olarak işaret 
etmesine ve görülen değişiklik ihtiyacını kısaca saptamasına karar vermiştir.  

Toplantılarını kural olarak 15’er günlük fasılalarla ve perşembe günleri saat 16.00’da 
yapmaya karar veren komisyon ilk toplantısını bu şekilde sonuçlandırmıştır.  

Komisyonumuz bu toplantıdan sonra, 9.1.2014’te ikinci toplantısını, 23.1.2014’te üçüncü 
toplantısını ve 6.2.2014’te dördüncü toplantısını gerçekleştirmiş ve hâlihazırda, “Seçimlere 
İlişkin Esaslar” başlıklı üçüncü bölümün ilk hükmü olan 58. maddeye gelmiş bulunmaktadır.  

Şu ana kadar yapılan okumalar sırasında, bazı yazım hataları ve dilin değiştirilmesi genel 
tespitlerinde bulunan komisyonumuz, üye talebi olarak da tüzük tadili anlamında 7 madde 
hakkında görüşme açmaya karar vermiştir. Görüşme açılacak maddeler tüzüğün tekrar 
okunmasından sonra tekrar gözden geçirilecek ve gerek Divan Kurulumuz, gerek Genel 
Kurulumuz bu maddelerle ilgili bilgilendirilecektir. Söz konusu maddelere ilişkin tüm 
görüşmeler kayda alınacak ve bu kayıtlar da kulüp üyelerimizin bilgisine sunulacaktır.  

Görüşmelere geçildiğinde, kulübün organ ve kurullarının işleyişine ilişkin konularda ilgili 
organ ve kurullardan işleyişe ilişkin bilgi alınacak ve işleyiş bakımından değişiklik talepleri de 
kulübümüz üyelerinin bilgisine sunulacaktır. Böylelikle, her aşamada tüm üyelerimizin tüzük 
değişikliği çalışması ile ilgili olarak bilgi sahibi olması ve gerek gördüğü her konuda tüzük 
çalışmasına katkı yapması talep edilecektir. Önceden saptanmak kaydıyla, toplantılarımız 
öneri sunacak üyelerimize de açık olacaktır.  

Bizim komisyonumuz, kulübümüzün çağdaş yönetim anlayışına uygun olarak, denetlenebilir, 
hesap verebilir, özellikle şeffaf bir kulüp oluşturma misyonunu kendisine yüklemiştir. Bu 
misyonu yerine getirirken, olması gerektiği gibi, her kulüp üyemizle beraber ve onların 
desteğiyle hareket etme arzusunu taşıyoruz. Yukarıda sunduğumuz bu çalışma biçimi ile 
kulübümüzün gerek içerik, gerek etik olarak sağlıklı yönetilmesi ile, kulüp organ ve 
kurullarının karar alma süreçlerinde popülist davranma zorunda bırakılmasının önüne 
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geçilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın tüm kulüp üyelerimizin katkısı ile başarılı olacağına 
inancımız tamdır.  

Saygılarımızla.  

Tüzük Tadil Komisyonu Adına  

Başkan Prof. Dr. Mehmet Helvacı 5555  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  
Tüzük Komisyonu ile ilgili, hem geçmişi, hem şu andaki durumu ile ilgili bilgileri hepimiz 
dinledik. Sayın Prof. Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Ancak şunu lütfen herkes unutmasın. Yani 
arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Ancak hepimizin bu kulüple ilgili, işleyişi ile ilgili, 
tüzüğün yorumu ile ilgili düşündüğümüz, değişmesini arzu ettiğimiz, tüzüğe dahil edilmesini 
arzu ettiğimiz hususları lütfen yazılı olarak bildiriniz. Bu heyet aynı zamanda sizin bu 
taleplerinizi de yerine getirecek. Bilahare bu taslak hâline geldikten sonra, tabii ki Divan 
üyelerine takdim edilecek, sizlerin fikirleri burada istenecek ve varsa itirazlarınız göz önüne 
alınacak. Yani bu sürece sadece 8 arkadaşımızın değil, hepimizin katılması hususunu ben size 
hatırlatıyorum.  
Şimdi efendim, gündemimizin son maddesine geçiyorum, dilekler. Birinci söz alacak olan 
arkadaşımız Mahmut Kulein. Sayın Hocam, sizi gördüm. Ancak arkadaşım daha önce bana 
ifade etti, onun için bilahare çağıracağız sizi.  

Mahmut Kulein 
Sayın Divan Kurulu Başkanım, Divan Kurulu Sayın Üyeleri, Yönetim Kurulumuzun Değerli 
Üyeleri ve Divan Kurulumuzun Değerli Üyeleri,  
Ben huzurlarınıza bir önemli bilgi vermek için geldim. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla, 
Yönetim Kurulu masasında bir hukukçu arkadaşımız da oturuyor. Ben Galatasaray’ın 
yetiştirdiği eski bir milli basketbolcuyum. Benim takım arkadaşım rahmetli Özhan 
Canaydın’dı. Size vermek istediğim bilgi, adının başında bağımsız kelimesini taşıyan tüm 
Türkiye’deki federasyonların yönetimi ile ilgili. Yıl 2004 ve yine sizlerin arasında olan CEO’muz 
Lütfü Arıboğan’ın Basketbol Federasyonu başkan adayı olduğu bir dönemdi. Fakat bağımsız 
adını taşıyan bu federasyonların ne kadar siyasete bulaştığı, ne kadar bu genel kurulların 
içerisine Spor Genel Müdürlüğü teşkilatının, elemanlarının, çalışanlarının girdiği hepinizin 
malumudur. Ben bununla ilgili 2004’te açtığım, Danıştay 10. Dairesi’ndeki bir davanın sonucu 
ile ilgili 5 ay kadar önce Sayın Divan Kuruluna bilgi vermiştim. Sevgili Özhan Canaydın’a da bu 
konuyla ilgili bilgi verdiğimde, “Aman, ben senin arkandayım bu konuyla ilgili.” dedi. 
“Hakikaten yanlışlar yapılıyor. Ama işte Arena’nın açılışı, spor tesisleri filan, biz burada 
kesinlikle görünmeyelim.” dedi. Ve ben takriben 9 yıl, 9 yıl gittim geldim Danıştay’a. Tek 
savaşçı durumundaydım. Önce, davayı açtıktan 4 ay sonra reddedildi dava. Bunun Anayasa 
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Mahkemesi’ne gitmesi için uğraş verdim. Sonuca geliyorum. Aradan 9 sene geçti ve Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan ben oy birliği kararı ile bu davayı kazandım. Kendim için 
değil, Türk sporu için. Sonuç şudur. Kesinlikle ve kesinlikle alınan bu karara göre, Spor Genel 
Müdürlüğü Teşkilatı’nın futbol dışında kalan 56’ya yakın, kürek, voleybol, basketbol, aklınıza 
bizim de bünyemizde bulunan ne kadar federasyon, federasyona bağlı faaliyet varsa, şöyle 
redde uğradı. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatı, bu federasyonların genel kurullarına 
delege olamaz, üye olamaz. Üye olamayacağı gibi de, onların yönetimine, onların kurullarına 
giremez. Bunlar hep yapılıyordu.  
Şimdi yine sonuçla ilgili bir bilgi vereyim. Dönem, görevden alınan son Spor Bakanımız Suat 
Kılıç’ın dönemi. Ve bu konu orada araştırılıyor. Ben de tabii takip ediyorum. Şöyle bir noktaya 
geldi. Oranın hukuk müşaviri bu dava ile ilgili, gecikmiş olarak, yani kesinlikle 6 aya yakın bir 
süreyi tashihikarar, düzeltme konusunda geciktirerek tekrar müracaat ediyor. Direniyorlar, 
yok biz tekrar gireceğiz, içinde olacağız filan. Benim bu davamı da, sizler de tanırsınız, 
İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu’nda Başkan Alpay Köse direk üstlendi. Ama 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben şimdi bir belge getirdim. Sayın Divan Kurulu Başkanımıza 
vereceğim, Sayın Ünal Aysal Başkanımıza vereceğim ve sayın hukukçu arkadaşımıza da 
vereceğim. O tarihlerde, yani bundan 5 ay önce, spor kamuoyunda bundan söz edildiği için, 
beni ana muhalefet partisinin grup başkan vekilliğinden arayan oldu. “Biz,” dedi “bu konuyla 
ilgilenmek istiyoruz.” Bir araya geldik. Ben elimdeki bütün belgeleri verdim ve Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin Usulsüzlüklerden ve Yolsuzluklardan Sorumlu Komisyon Başkanı, İstanbul 
İkinci Bölge Milletvekili Aykut Erdoğdu bu konuyla ilgili Sayın eski Bakana soru önergesi yaptı. 
Bu soru önergesi onları herhâlde biraz rahatsız etmiş olacak ki, orada yapılan ilk hareket, o 
direnmeyi yapan ve tashih kararını, düzeltme kararında direnen hukuk müşavirini açığa aldı. 
Belki aranızda onu tanıyanlar olacaktır, çünkü yıllardır o görevi yapıyor.  
Şimdi, gerek bu konularla ilgilenen avukatım, gerek bunu sahiplenen ana muhalefet partisi, 
onların ne kadar spor politikası ile ilgili düşünceleri var, onu da bilmiyorum. Ama en azından 
bir belge var orada, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirttirilen bir belge. Çünkü o 
soruları burada herkese gönderebilirim. Bana mailini veren, kartını veren herkese o soru 
önergesini gönderebilirim. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin web sitesine girdiğiniz 
vakit, ismini verdiğim Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yazılı soru önergesi diye zaten karşınıza 
çıkacak. 2.5 sayfalık, ama çok önemli. Çünkü öyle bir zamana denk geldi ki, bizim 2020 
Olimpiyatları’nı talep ettiğimiz döneme denk geldi. Ve orada öyle sorular var ki, başka bir 
bakanın da ismi geçiyor, o da görevden alındı. Onun da ismi geçiyor. Çok enteresan bir 
gelişmedir bu.  
Benim bütün arzum, bir Galatasaraylı ve siz değerli Galatasaraylılar olarak, bir eksiğimiz olan, 
gerekli olan bir tepkiyi kulüp olarak da verelim. Tüzük, Sayın Kemâl ağabeyin demin söylediği, 
biz Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün, bugünkü adıyla Spor Genel Müdürlüğü’nün çıkarmış 
olduğu yönetmelikleri ne kadar biliyoruz? Onlarla ilgili işbirliği yaparken, neresindeyiz bu 
işin? Ben demin CEO’muzdan bahsettim. Ben maalesef o dönemde görünen adamdım. Bu 
mücadelede, o, belli nedenlerle, -biliyorsunuz, Futbol Federasyonuna filan da girdiği için- 
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görünmeyen kişiydi. Ama onun için, bu davanın da açıldığını -bu vesileyle tekrar rahmetle 
anıyorum- Özhan Canaydın kardeşim çok iyi bilir, benim takım arkadaşım olarak.  
Şimdi efendim, ben Sayın Başkanıma bir adet, bir adet Sayın Yönetim Kuruluna, bir adet 
isterse bir gazeteci arkadaşıma da verebilirim. Bir adet de size veriyorum. Bunu isterseniz 
Sayın Sarıgül’e de yönlendirebilirsiniz, belki geleceğin İstanbul Belediye Başkanı olabilir. Onun 
Sportif A.Ş. diye bir şeyleri var. O konuda da yardımcı olur bu gibi bilgiler. Teşekkür ediyorum 
efendim, sağ olun. Çok teşekkürler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Değerli Galatasaraylılar,  
Mahmut Kulein arkadaşımızın yıllarca uğraştığı şey, hakikaten hepimizin baş belası olan 
federasyon seçimlerinde politik müdahaleleri kısmen önleyebilecek bir şey. Onun için, 
kendisine teşekkür borçluyuz. Yönetim Kurulu da herhâlde bu konuyu dikkate alacak. Sayın 
Turcan Bolayır, buyurun efendim, söz sizin.  

Turcan Bolayır 
Efendim, ben biraz havayı değiştirmek istiyorum. Biraz ağır konularla meşgul olduk. Bazılarını 
anladım, bazılarını anlayamadım. Çok hızlı geçildi.  
Önce hepinizi, başta Başkanlık Divanı, Başkanları olmak üzere bütün içten duygularımla 
selamlıyorum.  
Konuşmam 5 şıktan ibaret olacak. Direk olarak halkın ve seyircinin düşünce tarzı ile ilgili 
konkorde eden tiptedir konuşma.  
Birincisi, Galatasaray futbol takımımız son çıkışlarıyla yüzümüzü güldürmeye başladı. 
Gerçekten aradaki fark hemen hemen fazla bir şey kalmadan devam edecek. Ancak bahar 
gelmeden çiçekler çabuk açarsa, arkadan bir soğuk hava dalgası gelirse meyveler oluşmaz. 
Eskilerimiz de hep öyle der, aman evladım, hırkanı çıkarma, Hıdrellez gelmedi. Fakat bu arada 
şunu da tebarüz ettirmekte yarar var. Sanki şampiyon olunacakmış gibi bir havaya da 
büründü. Bence çok yanlış. 2-3 maç rakip sendeler, veyahut bize de olur, oraya da olur, 
hakem hataları, şunlar, bunlar. Yani yine tabiri caizse, gelin güvey olmayalım. Çok dikkat 
etmek lazım.  
Galatasaray futbol takımı çok iyi giderken, basket takımı için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. 
Başlangıçta çok iyi gidiyordu, fakat maalesef ki, çok büyük...  
Başkanım, biraz hareketlendi. Müdahale eder misiniz lütfen?  
(Turcan Bolayır salondan ayrılan üyelere müdahale edilmesini Divan Başkanından talep etti.)  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Efendim, toplantımıza başlayalı 2 saat 15 dakika oldu. Onun için, belli yorgunluk emareleri 
gözükür. Yani gidenlere gitmeyin diyecek hâlim yok. Siz buyurunuz, devam ediniz.  

Turcan Bolayır  
Sayın Divan Üyeleri,  
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Hatip konuşurken dikkatinin dağılmamasını istirham ediyorum sizlerden. Basketbol takımı 
maalesef biraz değişik bir hâl aldı. Bir yerde de okuduğuma göre, 4 aydır maaşlarını 
alamıyorlarmış.  
Şimdi üçüncü şık. İnternette spor haberlerine bir bakayım demiştim. Çok ciddi bir günlük 
gazetenin spor aktüel sitesinde bir konuyu yakaladım. Onu da internetten çıkardım, elimde. 
“Mancini’den şoke eden rest.” Başkana söyleyin. Değerli Başkanımıza ben bunu bir hakaret 
olarak kabul ediyorum. “Galatasaray’da beklenen transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi, 
alınan oyuncuların da kontenjana takılması Mancini’yi âdeta çıldırttı.” Sen dolarları al, 
milyarları al, helal olsun. Milyon dolarlarla, eurolarla anlaşma yap, gel. O paralar mı çıldırttı 
acaba seni? Çok yazık. Galatasaray Kulübü gibi bir camianın fertleri, hangi sahada olursa 
olsun Galatasaray’ın içinde, bekçisinden tutup en yüksek kademeye kadar bir şereftir. Bu 
Galatasaray tarihini hâlâ okumadan gelmiş buraya. Burada bizim müteveffa olan 
ağabeylerimiz, büyük başkanlarımız var. Onlar gönüllerini, canlarını vererek hiçbir şey 
beklemeden çalıştılar, yaptılar. Sabahlara kadar uyumadılar. Bana koydu, dokundu.  
Ben biraz havayı değiştireyim diye de biraz patetik konuşuyorum. Kusura bakmayın. Çünkü 
çok ağır bir hava geçti. Bu havayı ancak bu şekilde değiştireceğimi tahmin ediyorum.  
Şimdi, uçakta acil toplantı meselesine gelelim. Doğru mu, yanlış mı, bilmiyorum. Yani ben 
elimdeki bu internetten çıkarılan şeyle konuşuyorum. Kesinlikle hedeflemiyorum hiçbir yeri. 
Kendi düşüncelerim bana emir verdi böyle konuş diye, onun için konuşuyorum.  
Şimdi, toplantı alelacele, o gün Gaziantep maçı berabere bitmiş. Uçak İstanbul’a gelmek 
üzere hareketlenmiş ve çok büyük bir olay olmuş sanki. Olabilir, spor teması bu, berabere de 
kalırsın, mağlup da olursun. Bir dahaki sefere yenersen yenersin. Efendim, şöyle bir konuşma 
geçiyor. Doğru mu, bilmiyorum. Yine teyit edemiyorum. “‘Verilen sözler tutulmadı. 
Yöneticilere ve Başkana bu sözlerimi iletin. 3 gün içinde istediklerim yapılmazsa istifa 
edeceğim.’ dediği belirtildi.”  

 
Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Sayın Bolayır, bir dakika efendim. 

Turcan Bolayır  
Evet. Bitiriyorum, bitiriyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
Bitirmeyin, bitirmeyin. Ama lütfen yani, bir internet sitesinde adamın birisi saçmalıyorsa, 
şimdi Başkanı, Yönetim Kurulunu muahaze eder şekilde o ibareleri burada söylememiz acaba 
Galatasaray Kulübü için hayırlı mıdır, iyi midir? Yani istirham ediyorum. İfadelerimize dikkat 
edelim.  

Turcan Bolayır  
Sayın Başkanım, ben size arz ettim, teyit edemiyorum dedim. Ancak...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Etmediğiniz şeyi kullanmayın efendim.  

Turcan Bolayır  
Ama bakın yine, çok yazık yani, üzülüyorum. Benim konuşmamı nedense bir türlü 
hazmedemiyorsunuz. Yapmayın bunu. 45 sene, 50 sene öğretmenlik yapmış bir kişiyim ben, 
nasıl konuşulacağını çok iyi bilirim. Onun için küsüyorum ve bir daha da Divana gelmem böyle 
yaparsanız. Yazıklar olsun. Bir dakika, ben kimseyi suçlamadım. Sayın Başkana da benim çok 
sonsuz hürmetim vardır. Orada benim öğrencilerim var, 7 tane. Ben buna çok dikkat 
ediyorum, kimseyi kırmak istemiyorum. Ama deminden beri, jilet gibi millet, affedersin, jet 
uçağı gibi konuşma yapıyor, onları kesmeniz lazımdı. Benim uykum geliyordu neredeyse. Bir 
dakika beni de dinleyin lütfen. Arz etmek istediğim şeyler Galatasaray Kulübü’nü 
ilgilendiriyor. Ben demedim ki, bunlar doğrudur. Ben söylediklerimi yapıyorum. Bunlara da 
cevap verilebilir herhâlde. Yahut o beyefendi kim ise, bunu idare eden adamı.. Galatasaray 
çok kudretli bir kurumdur. O kudretli kurumda bunun hesabı da sorulur. Yanlış yazıyorsa, 
yazmasın beyefendi.  
Şimdi bırakıyorum. Konuşmuyorum, çünkü hevesim kalmadı. Bakın, geçiyorum bu olayı. 
Tamam, demek ki ben haksızım. Ama baştan söyledim. Dedim ki, garantili mi konuşuyorum, 
onu bilemiyorum diyorum. Kimseyi de suçlamadım. Hepsine de sonsuz saygım vardır. Ünal 
Aysal Beyefendi’ye bilhassa saygım ve hürmetim var, hepsine beraber. Özkan ağabey de, 
ağabeyimdir benim. Hiçbir zaman öyle bir niyetim yok. Ama böyle karalayıcı bir konuşma 
yapma hakkınız yok. Bakın, sizinle de diyaloğa girmek istemiyorum. Çünkü Sayın Divan 
Başkanısınız, hürmetim vardır. Benim size karşı bir tutum, tavır takınmam da çok ayıptır, 
kendimi ayıplarım.  
Bakın efendim, dördüncü konu... Daha var, ama kısa keseceğim. Galatasaray Adası mirasçıları 
tekrar ortaya çıktı. Bu doğru mu, yanlış mı, bilmiyorum. Bunu da siz herhâlde televizyonlarda 
filan duymuşsunuzdur. Bu Abdülhamit’in torunları... Bu nedir, nasıl bir olay oluyor, bunu da 
aydınlığa kavuşturursanız çok çok memnun kalacağım.  
Eğer ben herhangi bir kişiyi küçültücü veyahut hakaretamiz konuştuysam sizlerle bunu 
paylaşmak için konuştum. Hepinizden özür diliyorum. Ama böyle bir şey yapmadığına 
inanmıyorum, çünkü beynim benim insafsız ve kaba olamaz. Saygılarımı arz ediyorum, 
hepinize iyi seneler diliyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar   
Efendim, zatıalinizin açıklamaları için teşekkür ederiz. Genel olarak herkesten rica ediyorum. 
Lütfen, internet mesajı, basındaki uydurmasyon haberler dolayısıyla Galatasaray Divan 
Kurulunu lütfen işgal etmeyelim.  
Sayın Kemâl Onar, söz mü istiyorsunuz efendim? Galatasaray Adası mı? Biz usulüne uygun 
şekilde satın almışız, olmuş bitmiş. O gitsin devletten talebini yapsın yani. Hiç yorulmayın. 
Efendim, söz isteyen var mı? Yok.  
Değerli Üyeler,  
2 saat 20 dakika süren toplantımızı kapatıyorum. Mart ayında görüşmek üzere, teşekkür 
ediyorum.  
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Arkadaşlar, bir gözlük bulunmuştur. Kaybeden varsa gelsin, buradan alsın.  
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