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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 18 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde 

yaptığı toplantının tutanağıdır. 

 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

Aralık 2013 Divan Kurulu olağan 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 ayrılan 2601 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Fevzican Akyüz, 3146 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Doğan Koloğlu, 3316 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz Osman Karaca, 3470 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Nami 

Aldo Elagöz, 4038 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Osman Seyfi Altınay, 4058 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz İlhan Alanyalı, 8902 sicil numaralı kulüp üyemiz Semih Onuralp, 9343 

sicil numaralı kulüp üyemiz R. Bilek Günenç ve aramızdan ayrılmış Galatasaraylıların anılarına 

sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Teşekkür ederim, buyurunuz. 

Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Gündem 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. U23 Avrupa Judo Şampiyonası’nda, 48 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Ebru 

Şahin’e Divan Başarı Plaketi verilmesi, 

4. Tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca, yürürlükteki tüzük maddelerinin değiştirilmesi 

hususunda çalışmalar yapmak amacıyla Tüzük Komisyonu teşkili ile ilgili karar alınması,  

5. Güncel olaylar, dilekler.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir.  

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

önce, size arz etmek istediğim bir iki husus var.  

Birincisi, bu sabah Başkan Ünal Aysal telefonla arayarak önemli bir Kulüpler Birliği 

toplantısına kulübümüzü temsilen katılması gerektiğini ifade ederek hepinize saygılarını 

sundu. Bugünkü toplantımıza katılamayacak.  

İkincisi, iki değerli arkadaşımız, Celal Gürsoy ile Yüksel Taşçı, Galatasaray’da kürek tarihini 

düzenlemişler, bütün belgeleri ve resimleriyle. Bu bilabedel burada mevcuttur, alabilirsiniz. 

Hepinizin, ilgileniyorsanız, kütüphanenizde bulunmasında yarar olan bir kitap.  
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Diğer husus, geçen hafta 11 Aralık 2013 Çarşamba günü yapmamız gereken Divan toplantısını 

kötü hava şartları dolayısıyla ertelemek mecburiyeti hasıl olmuştur. Ancak eskilerin dediği 

gibi, her işte bir hayır vardır. Bu toplantı ertelemesi dolayısıyla, Divan üyeleri 11 Aralık 

Çarşamba günü, bir gün önce ertelenen Galatasaray-Juventus maçını izleme imkânına 

kavuşmuşlardır. Bu mecburi değişiklik için üyelerimizin anlayış göstermelerini rica ederim.  

2014 Ocak ayı içinde, iki Divan toplantısı yapmamız gerekmektedir. Birinci toplantı, 11 Ocak 

2014 Cumartesi günü, saat 13.30’da bu salonda olağanüstü Divan toplantısı olarak 

gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda Divan üyesi olma hakkını elde eden 143 yeni Divan 

üyesine beratları takdim edilecek ve bu suretle bu üyelerin 15 Ocak 2014’teki olağan Divan 

toplantısına katılma imkânı sağlanacaktır. Bu toplantıda ayrıca, kulübümüzün muhtelif 

branşlarında Türkiye şampiyonu olan veya yurt dışındaki yarışmalarda derece alan değerli 

sporcularımıza Divan Başarı Beratı verilecektir. İkinci toplantı ise 15 Ocak 2014 Çarşamba 

günü Ocak ayı olağan Divan toplantısı olarak düzenlenecektir. Her iki toplantı için davet 

mektupları değerli üyelerimize ulaştırılacaktır. Bilvesile bilginize sunarım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

İkinci veya son konu, kulübümüz için önemli bir konu. Dikkatinize sunmak istiyorum. Bilindiği 

gibi, Divan Kurulu, kulübümüzün tüm konularının özgürce görüşülmesini sağlamak üzere 

1936 yılında, Yüksek Murakabe Heyeti adıyla kurulmuştur. Divan yönetimi olarak bizim 

görevimiz, tüzüğün tayin ettiği görevler ışığında, öncelikle Divan üyelerinin malî, idarî, sportif 

konularda doğru bilgilenmesini sağlamak, sonra da üyelerimizin teklif, tavsiye ve 

eleştirilerinin özgürce Galatasaray kamuoyuna ulaştırılmasını sağlayacak platformu 

oluşturmaktır. Divan Kurulunda Galatasaray örf, âdet ve geleneklerine uygun üslupla yapılan 

tüm eleştiriler kürsü dokunulmazlığına tabidir. Ayrıca, tüm Divan toplantıları kelime kelime 

deşifre edilerek Divan tutanağı hâline getirilmekte, internette yayınlanarak tüm Galatasaray 

kulübü üyelerinin bilgisine sunularak kulüp resmî evrakına dahil olmaktadır. Burada yapılan 

görüşmelerde, Yönetim Kurulu şifahi soruları doğrudan cevaplandırmakta veya gerekli 

incelemeyi yaparak bir sonraki toplantıda üyelerin bilgisine sunmaktadır.  

Uzun süredir sağlıklı işleyen bu sisteme, iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonrasında, basın 

ve medya geniş imkânlarıyla, sosyal medya ise tüm kolaylığı ile ilave oldu. Son dönemde, 

programlarını çeşitlendirmek, kısmen de Galatasaray’a biriken eleştiri isteklerini kullanmak 

isteyen basın ve medya mensupları, kulübümüzün eski yöneticilerini davet ederek kulüple 

ilgili dezenformasyon faaliyetini ciddi şekilde arttırmışlardır. Eski yöneticilere sorulan bazı 

kasıtlı tuzak sorulardan sonra, Galatasaray Kulübü’nün önemli konuları eksik, yanlış ve kasıtlı 

bilgilere dayandırılarak saatlerce enine boyuna didiklenmekte, hatta bazen karikatürize 

ifadelerle kulübün itibarına ve marka değerine zarar verilmektedir.  

Diğer taraftan, kulübümüzün daha iyi yönetilmesini temin etmek üzere Galatasaray Spor 

Kulübü üyeleri arasında iletişim ağı kurmak, toplanan bilgiler ışığında üyelerin duyarlılığını ve 

katılımcılığını artırmak üzere programlanmış sosyal medyadaki Galatasaray platformları da 

maalesef amacından uzaklaşmıştır. Kısır tartışmalar ve sadece negatif enerji yayan üyelerin 

beyanları da bu faydalı girişimi zedelemiştir. Bizler eleştiri kültürü ile yetişmiş kulüp 

üyeleriyiz. Biat kültürünü kabul etmemizi, yanlışları görmezden gelmemizi hiç kimse bizden 
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bekleyemez. Ancak yapılan eleştirinin zamanı, zemini ve üslubunu iyi tayin etmemiz kesinlikle 

elzemdir. Bizler bu eleştirel yapımıza rağmen, aynı zamanda, muhafazakâr bireyleriz. Yani 

kulübümüzün geçmişini, geleneklerini, sahip olduğu manevi ve maddi değerleri muhafaza 

ederek kulübümüzün geliştirilmesini ana hedef olarak kabul etmekteyiz. Bu husus 108 yıllık 

kulüp tarihinde ana felsefe olarak benimsenmiştir. Bu özelliklerimizi, sosyal medyada yazma 

rahatlığı ve hiçbir idarî sorumluluğu olmayan bireylerin dayanılmaz hafifliği içinde veya 

medya programcılarının kasıtlı aykırı sorularıyla zedeleme, hatta kaybetme hakkımız 

olmadığını ifade etmek isterim. Bilhassa Divan üyelerinin bu yeni iletişim kanallarından 

ziyade Divan kürsüsünü tercih etmelerini önemle tavsiye ederim. Bu kürsüde hepimiz 

Galatasaray örf, âdet ve geleneklerine uygun davranmaya kendimizi mecbur hissetmekteyiz.  

Ayrıca en önemli husus olarak, teklif, tavsiye ve eleştirilerinize muhatap olan Başkan ve 

Yönetim Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır. Eksik, yanlış veya hatalı bir 

bilgiden hareketle yapacağınız bir tespit, eleştiri hazır bulunan yetkililer tarafından derhâl 

daha o toplantıda düzeltilecek ve konunun doğrusu kamuoyuna sunulabilecektir. Sosyal 

medya, basın ve televizyon kanallarındaki beyanlarımız maalesef deforme edilerek 

sunulabilmekte, kulübümüzün itibarına ve marka değerine ciddi zarar verebilmektedir. 

Netice olarak, amacımız kulübümüzün daha iyi yönetilmesini sağlamaksa, doğru adres 

Galatasaray platformlarıdır. Yani Divan Kurulu ve Genel Kuruldur. Hepimiz 108 yıllık önemli 

bir mirasın yedieminleriyiz. Yani bize emanet edilen önemli bir varlığı sıhhatli ömrümüz 

süresince muhafaza etmek, geliştirmek ve bizden sonra geleceklere devretmek, teslim 

etmekle görevliyiz. Bu hususu önemine binaen tüm üyelerimizin dikkatine sunarım.  

Son günlerce gelişen olaylar, Divan Kurulunun kuruluş gayesi, çalışma şekli ve kulüp 

amaçlarına hizmet hususunu tekrar hatırlatmak gerektiğini bize tekraren düşündürmüştür. 

Bilvesile dikkatinize sunuyorum. 

Şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemin birinci maddesi, geçen aya ait toplantı 

tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Geçen ayki toplantımızın zaptı 36 sayfa olarak 

düzenlenmiştir. Burada görüldüğü şekilde, alabilirsiniz. Düzenlendiği şekliyle zaptı oylarınıza 

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

Gündemimizin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Buyurun.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yolalan 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği  

Sayın Divan Kurulu Başkanlığına  

17 Aralık 2013 

Başkanlığınızdan gelen ekli listede isimleri bulunan, tüzüğümüzün 98. madde ve ilgi 118/5. 

maddesi gereğince Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazanan 143 üyenin Divan Kurulu 

üyelikleri 10 Aralık 2013 tarihi ve 029 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla kabul 

edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz. Saygılarımızla,  

Lütfü Arıboğan  

Genel Sekreter.  
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3819 Şahin Nejat Kaçel, 4356 Çelik Arsel, 4745 Mehmet Hüsyar Tanrısever, 4753 Ömer 

Ender, 4902 Senai Kozak, 5377 Cemal Noyan, 5475 Mehmet Habbab, 5493 Fatma Ahu Zobu, 

5580 Yaşar Taner Aksoy, 5597 Hasan Termiyeci, 5755 Levent Çiner, 5837 Metin Eralp, 5963 

Hasan Hazım Büyükbayrak, 6049 Atilla Delen, 6074 M. Nida İyaz, 6160 Belgin Erdoğmuş, 

6193 Emin Yılmaz Kahraman, 6225 Gökmen Özdenak, 6231 Hakan Sezer, 6251 Murat Öğe, 

6285 Halil Engin Zuvin, 6315 Erol Dağyaran, 6383 İsmail Denizli, 6391 Ahmet Çelebi, 6401 

Ayhan Hamzagil, 6611 Muzaffer Ulusoy, 6649 Taner Bakay, 6734 Mehmet Kayalı, 6774 Raşit 

İsmet Boratav, 6847 Ahmet San, 7110 Ali Duran, 7113 Doğan Sadullah Tüney, 7118 Güneş 

Taner, 7140 Ahmet Yetim, 7150 Ali Yavaş, 7230 Hasan Gedikoğlu, 7314 Ruhi Birav, 7344 

Murat Yılmazer, 7373 Suphi Soylu, 7387 Vakur Tokgözlü, 7497 Hamdi Hacı Arif Kaptanoğlu, 

7550 Mehmet Güven, 7555 Ali Haydar İren, 7557 Eray Özbal, 7598 Semra Canoğulları, 7612 

Burak Onat, 7615 Bekir Kaya, 7620 Yeşim Tural, 7643 Ayhan Tokcan, 6446 Bülent Tanla, 7718 

Zeyno Erkman, 7724 Feray Kalaycıoğlu, 7734 K. Denizhan Ege, 7738 Irmak Yayın, 7742 Hasan 

Vedat Güler, 7747 Murat Üçler, 7778 Bülent özfırat, 7780 Ali Oğuz, 7782 Nihal Özfırat, 7807 

Murat Şentürk, 7814 Turgut Telman, 7824 Murat Özdemir, 7834 Cafer Müjdat Ersavaş, 7862 

Füsun Dilli, 7936 Hikmet Kerim Sucu, 7954 Berkan Baras, 7956 Hakan Ömer Akman, 7957 

Mahmut Sinan Teselya, 7958 Ali Muhsin Nakipoğlu, 7967 Beklan Susmuş, 7969 Argun Erkaya, 

7981 Şahza Öztiryaki, 7983 Hale Çaldağ, 7990 Gündüz Biber, 7992 Ayhan Arran, 7993 

Mustafa Elmaağaçlı, 7996 Hulusi Süer, 7997 Ali Kançal, 7999 Cemal Seyhan Candan, 8002 

İbrahim Halil Ekinci, 8005 İsmet Kançal, 8010 Erkan Kılıçay, 8015 Sedat Keçeli, 8018 Yusuf Ali 

Ekberzade, 8023 Işın Çelebi, 8026 Özen Uras, 8031 Özen Aras, 8032 Haluk Ulusoy, 8036 Erdal 

Bahçıvan, 8040 Tevfik Sarpkaya, 8047 Selçuk Saraçoğlu, 8048 Özer Saraçoğlu, 8053 Turan 

Yücel, 8054 Selçuk Erdoğmuş, 8055 Oktay Üner, 8057 İlhan Yargan, 8059 Hayrettin Tuğal, 

8060 Bülent Güçbilmez, 8063 Müfit Okyay, 8067 Aykut Ergil, 8072 Rifat Melih Aktaş, 8076 

Nezihi Çakar, 8077 Şevki Kıroğlu, 8080 Mehmet Gülşen, 8081 Banu Sözen, 8082 Mustafa 

Özmat, 8092 Gün Soyak, 8093 Mesut Karaarslan, 8094 Argun Kançal, 8101 Orhan Balal, 8106 

Tamer Celasun, 8107 Nadir Ilıca, 8108 Mehmet Perşembe, 8116 İlhan Helvacı, 8122 Serap 

Helvacı, 8125 Mehmet Ali Beler, 8128 Arda Atıf Doğanay, 8138 Kemal Karayel Dalayman, 

8145 İbrahim Cahit Atakan, 8153 Serab Gençsü, 8154 Ahmet Rauf Ünalan, 8161 Ayhan 

Tuncacı, 8162 Osman Güneri, 8163 İsmail İyisoy, 8164 Levent Nazifoğlu, 8165 Nelli Helen 

House, 8166 Üner Ulupınar, 8177 Öner Kılıç, 8178 Murat Özüak, 8344 Ahmet Muratoğlu, 

8353 Ömer Tunç, 9037 Emre Topsakaloğlu, 9330 Cemal Sinan Demir, 9331 Şerif Murat 

Demir, 9332 Mehmet Kerim Ramazanoğlu, 9333 Ziya Alemdar, 9386 Mete Sarper, 9428 

Ömer Demircioğlu, 9522 Zeki Orhon, 9525 Barış Cenk Kefkep, 9571 Erdem Evgin, 9577 Yusuf 

Cem Üner, 9607 Ali A. Oraloğlu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

143 yeni Divan üyesi aramıza katılacak. Bu okunan isimler içinde herhâlde pek çok tanıdığınız, 

dostunuz, sınıf arkadaşınız, takım arkadaşınız mevcuttur. Bu suretle, Divan aktif üye sayısı 

1863’e yükselmektedir. Ümit ederiz ki, yeni Divan üyeleri katılımcı ve takipçi üyeler olarak 

Divanımıza yeni katkıda bulunurlar. Evet, buyurun efendim.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Sayın Faruk Gürbüzer,  

10 Eylül 2013 tarihli dilekçeniz ile görüşlerinizi Yönetim Kurulumuz ile paylaştığınız için 

öncelikle şükranlarımızı sunarız. Dilekçenizde bahsettiğiniz hususlar Yönetim Kurulumuz ve 

görevli hukukçularımız tarafından değerlendirilmiştir.  

Bildiğiniz üzere, sosyal tesislerin kulübümüzün namına yakışır şekilde ve kulüp üyelerimizin 

talep ettikleri standartlarda işletilmesi için önemli yatırımlar yapılması, ciddi masraflar 

yapılması gerekmektedir. Sosyal tesis masraflarına katılım payı da bu nedenle tahsil 

edilmektedir. Lakin sizin de dilekçenizde bahsettiğiniz üzere, üyelerimizden talep edilen 

miktar, mevcut durumda ihtiyari olmalıdır. Sosyal tesis yöneticilerimiz bu konuda 

bilgilendirilmiştir. Mezkûr meblağ üyelerin rızasına bağlı olarak toplanacaktır. Bununla 

beraber belirtmek isteriz ki, tüzüğümüzün sizin de zikrettiğiniz 155. maddesi, Yönetim 

Kuruluna sosyal tesislerden istifade etme koşullarını düzenleyen yönetmelikler kabul etme 

yetkisi de vermektedir. Yönetim Kurulunun bir yönetmelik kabul ederek, sosyal tesis 

masraflarına katılım payını zorunlu kılma hakkı hem bu maddeye binaen, hem de dernekler 

hukukunun genel ilkeleri uyarınca mevcuttur. 

İşbu bilgiler ışığında, gelecekte bir yönetmelikle zorunlu kılınıncaya kadar, sosyal tesislerin 

masraflarına katılım payının zorunlu değil, ihtiyari olarak tahsil edileceğini bilgilerinize 

sunarız.  

Saygılarımızla,  

Lütfü Arıboğan  

Genel Sekreter. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Sayın Faruk Gürbüzer, sosyal tesislere yapılan katkı payları ile ilgili detaylı bir yazı 

göndermişti. Yönetim Kuruluna ilettik. Hepinizin de bilgisi olması gereken bir husus olduğu 

için size burada okuttum. Gündemimizin 3. maddesine geçiyorum, U23 Avrupa Judo 

Şampiyonası’nda 48 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Ebru Şahin’e Divan Başarı 

Plaketi verilmesi. Evvela size Ebru Şahin’i kısaca tanıtmak isteriz.  

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Turgan 

Ebru Şahin’den büyük başarı.  

Judo takımı sporcularımızdan Ebru Şahin, 15-17 Kasım 2013 tarihlerinde Bulgaristan’da 

yapılan U23 Avrupa Şampiyonası’nda, 48 kilogramda birinci olarak büyük bir başarı gösterdi. 

Bulgaristan’da 15 Kasım 2013 Cuma günü, 36 ülkeden 159 erkek, 117 bayan olmak üzere 

toplam 276 sporcunun katılımı ile başlayan 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde, 

sporcumuz Ebru Şahin altın madalya kazandı. Şampiyonanın favori isimlerinden olan 

sporcumuz Ebru Şahin âdeta bir karma yaparak, Ukrayna, Avusturya, Yunanistan, Rusya ve 

Slovenyalı rakiplerine hiç şans tanımadan, müsabakalarından galip ayrıldı. Büyüklerde Avrupa 
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üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, dünya yedinciliği gibi, bu yıl başarıdan başarıya 

koşan Ebru, kariyerine 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu da eklemiş oldu.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi huzurunuza çağıracağım bu ufak tefek sporcumuzu göreceksiniz. Avrupa şampiyonluğu 

çok zor, kendisini hakikaten canı gönülden kutlama durumundayız. Evet, Sayın Ebru Şahin, 

buyurun. Evet, köklü bir spor kulübü olmanın bu keyifli taraflarını hepimiz bir arada 

yaşıyoruz. (Plaket, Divan Başkanı tarafından şampiyon sporcumuza takdim edildi.) 

Gündemimizin 4. maddesine geçiyorum, tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca, yürürlükteki 

tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak amacıyla, Tüzük Komisyonu 

teşkili ile ilgili karar alınması.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Geçen toplantıda, bu konuyla ilgili görev almak isteyen arkadaşlarımızın müracaat etmesini 

talep etmiştim. 3 Divan üyemiz, 2 de kulüp üyemiz müracaat etti. 3 akademisyeni de 

müsaadenizle ben tayin ettim. Şimdi bu durumdaki komisyonumuzun teşekkül eden şekli bu. 

Prof. Mehmet Helvacı başkanlığında, akademisyen olarak benim davet ettiğim arkadaşlar 

Doç. Dr. Murat Develioğlu ve Dr. Avukat Mehmet Karlı. Divan üyelerimizden müracaat eden 

arkadaşlarımız Ahmet Şenkal, Metin Öztürk ve Taner Aşkın. Kulüp üyelerimizden müracaat 

eden üyelerimiz Mustafa Cengiz ve Arkın Obdan. Bu itibarla, bu arkadaşlarımızdan teşekkül 

eden bir komisyon kurmuş oluyoruz. Bunun kararı için size müracaat edeceğim.  

Ancak şunu hatırlatmak istiyorum. Bu arkadaşlarımız bizim adımıza bir çalışma yapacaklar, 

ama hepimiz sorumluyuz. Şöyle ki, arkadaşlarımızın hazırladığı taslak çalışması hepimize 

ulaşacak. O ulaşan çalışmayı da herkes eğer ciddi şekilde gözden geçirirse, zannediyorum 

daha sağlıklı, daha düzgün, kulübümüze yakışan bir tüzük elde ederiz.  

Efendim, tüzüğümüzün 99/4. maddesi uyarınca, değişen Ticaret Kanunu ve Borçlar 

Kanunu’na, hazırlanmakta olan Kulüpler Kanunu’na uyum sağlamak, 2010 yılında yürürlüğe 

giren tüzüğümüzün ana hatlarını muhafaza etmek kaydıyla, 3 yıl içinde uygulamada görülen 

eksiklikler ve aksaklıkların düzeltilmesi için Prof. Dr. Mehmet Helvacı başkanlığında, Ahmet 

Şenkal, Metin Öztürk, Taner Aşkın, Doç. Dr. Murat Develioğlu, Dr. Avukat Mehmet Karlı, 

Mustafa Cengiz ve Arkın Obdan’dan teşekkül eden Tüzük Tadil Komisyonu’nun kurulması 

hususunu oylarınıza sunuyorum efendim.  

Kabul edenler? Etmeyenler? İki kişi, üç kişinin karşı oyuna karşı oy çokluğuyla Tüzük 

Komisyonu kabul edilmiştir.  

Bu maddeyle ilgili görüşeceğimiz şu anda başka bir husus yok. Ancak bu Tüzük 

Komisyonu’nun ilk toplantısına ben sizleri temsilen katılacağım. Ondan sonraki çalışmaları, 

Sayın Başkan Mehmet Helvacı başkanlığındaki bu komisyon yürütecek. Ancak belli aralıkla, 

Divan Kuruluna da bilgi sunacaklar.  

Arkadaşlar, bildiğiniz gibi, tüzük hazırlama konusu Yönetim Kurulunun işi değil, Divan 

Kurulunun işidir. Sebebi de, Divan Kurulu tarafsız, bağımsız ve özerk bir kurumdur. Bu 

konuyu, kulübün iyiliği için biz otururuz, görüşürüz, tartışırız. Genel Kurula sunulacak taslağı 

meydana çıkarırız. Bu taslağı da, Divan kararı alarak Yönetim Kuruluna havale ederiz. Genel 



7 
 

Kurula getirme sorumluluğu Yönetim Kuruluna aittir. Eğer Yönetim Kurulu bu hususa riayet 

etmezse, Genel Kurulda böyle bir konunun ele alınması hususunda karar alırız. 

Hatırlayacaksınız, 2010 senesinde, geçen tüzükle ilgili de öyle bir karar alarak gündeme 

aldırmıştık.  

Gündemimizin 5. maddesine geçiyorum, güncel olaylar ve dilekler. Bana müracaat etmiş olan 

3 arkadaşımız var. Sırayla Acar Baltaş, Faruk Gürbüzer ve Serhat Özalemdar. Şimdi, başka kim 

var? Başka kim var efendim? Bu size okuduğum 3 isimden başka, Ahmet Özdoğan, Ayhan 

Özmızrak, Erdem Talu, Erdal Günsel ve son olarak da Taner Aşkın müracaat etmişler. Başka 

var mı efendim? Yok. O zaman, 8 arkadaşımız söz alacaklarına göre, konuşma sürelerini 

kendileri tayin etsinler. Ama makul bir süre içinde kalmamızda yarar var. Toplantımız 

başlayalı toplam 35 dakika oldu. Sırayla, Sayın Prof. Acar Baltaş. Buyurun efendim.  

Prof. Acar Baltaş 

Sayın Başkan, Sayın Divan Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Değerli Büyüklerim, 

Galatasaraylılar,  

Galatasaray formasını, rahmetli Reha Eken’in kendi formasını 6 yaşında giydim. Sayın Divan 

Başkanımızın biraz evvelki önerisine uyarak, dışarıda yapılmasından, konuşulmasından 

rahatsızlık duyduğum konuları sizin huzurunuza getirmeyi bir Galatasaraylı olarak, sicil 

numarası 5150 olan bir Galatasaraylı olarak bir borç biliyorum. Çünkü ben hayatımın son 20 

yılını, değerler ve kurumsallık üzerine yapılan çalışmalara verdim.  

Değerler ve kurumsallık üzerine yapılan çalışmalara bakınca, şu anda bazıları kişisel dostum 

olan, bazıları tanıdığım olan Sayın Yönetim Kurulu üyelerinin durumuna gerçekten 

üzülüyorum, bir Galatasaraylı olarak. Bunun birden çok sebebi var. Birinci sebebi, bir kere, 

tahmin ettiğiniz gibi, Sayın Terim’in gönderilişi. Gönderilme kararı, bu kararın uygulanışı ve 

bundan sonra olan olayları içime sindirmem bir Galatasaraylı olarak mümkün değil. İkincisi, 

ortaya çıkan sonuçlara baktığımız zaman, bu her biri son derece değerli insanlar olarak 

Yönetim Kurulu üyelerinin Mayıs ayında Arena Stadı’na nasıl gidebileceklerini gerçekten 

merak ediyorum.  

Şimdi, şunu da söyleyeyim size, bir içeriden bilgi olarak. Milli Takım’daki rakip takım 

oyuncuları ve medyada bulunan, bazı rengini, kaşkolunu bildiğimiz yazarların Terim’in 

gönderilmesi üzerine yaşadıkları duygu patlamasını, coşkusunu size anlatmam mümkün 

değil. Bu bir kişisel bilgidir. Dolayısıyla, yolunda giden bir sistemin, bir sistematiğin böylesine, 

ki buna halk arasında, ayağına kurşun sıkmak denir. Bu, insanların göğsüne veya kafasına 

kurşun sıkmasıdır. Dolayısıyla, bunu içime sindirmem mümkün değil.  

Liderlik, dünyada en çok palavra kaldıran 3 tane konudan biridir. Kötü lider, ona çünkü her 

sonsuz yazı var. Ona rağmen, yaygın olan ve doğru olan kötü liderliktir. Kötü liderliğin 3, 4, 5 

tane tanımlayıcısı var, ama iki tane özelliği var. Bir, ekip kurmakta başarısızlıktır. İkincisi, 

gerçeklerden kopukluktur. Bugün, maalesef Galatasaray’da bu iki özelliği de görüyoruz. Ben 

bu kürsüden ikinci kere konuşuyorum, 10 yıla yakın bir zamandır bu kurulun üyesi olduğum 

hâlde . Birinci konuşmamda da şunu söylemiştim. Transfer ettiğimiz yabancı oyunculara ve 

hocalara mutlaka bir kültürel farkındalık programı uygulamak gerekir. Bu kültürel farkındalık 

programından geçmezse oyuncular, ki biz bunun geçmişte örneklerini gördük. Uluslararası 
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kariyerim var, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok diyen çok değerli oyuncuların ve hocaların 

arkasına teneke bağlanarak gönderildiğini gördük. Aynı şeyi görüyoruz. Bir oyuncu, önemli 

bir maçı kaybettikten sonra, instagram’da kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşıyor. Bu benim 

özel hayatım diyemez.  

Sadece ve sadece para vererek buraya getirdiğimiz değerli bir antrenör şu anda fiziken 

buradadır, ruhen değil. Bedeni ile orada. Ve hiçbir şekilde, duygusuyla takımın içinde değil. 

Bunu ben söylemiyorum, bunu yabancı yorumcular söylüyorlar. “Beden diliyle de, zaten 

takımı ile hiçbir duygusu olmadığı belli.” diyor, Skynews’un spikeri, İngilizce yayında. 

Dolayısıyla, hocamız şu anda bedeni ile takımdadır. Ben size bundan sonrasını söyleyeyim. 

Transfer ayında çok büyük transferler yapacağız. Çok büyük paralar verdiğimiz oyuncuların 

bazılarını göndereceğiz. Üste para vererek, daha büyük paralar vererek başka oyuncular 

alacağız ve gelecek sene bu zamanlarda hocamızla beraber onları da göndereceğiz. Maalesef, 

bunları konuşmaktan ve bunları söylemekten ötürü içim acıyor, ama bunları başka bir 

platformda konuşmamak için bu platformda konuşuyorum.  

Şimdi, Sayın Başkan, “Daha fazla malzeme vermeyelim.” dedi. Daha fazla malzemeye hazır 

olmamız lazım.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Maalesef gerçekler bunu gösteriyor. Altyapımızın durumu acıklıdır. Bakın, son 10 yılda, 15 

yılda, altyapıdan kaç tane oyuncu çıkmıştır? Bir. Tek bir oyuncu çıkmıştır. Tek bir oyuncu 

çıkmıştır, o da yurt dışında şu anda. Dolayısıyla, altyapıya ne yapıyoruz? Bu, bugünkü 

yönetimin sorunu değildir. Ama bugünkü yönetimin uyguladıkları, işin daha iyiye gideceğiyle 

ilgili değil, daha kötüye gideceğine işaretlerdir.  

Şimdi, sonuç olarak, ben hayatımda hiçbir mesajı, hayata bakışım itibarıyla, olumsuz 

noktalamak istemem. Onun için, en kötü durumda, en zor durumda, en içler acısı durumda 

bile, insanın da, kurumların da kendi kendine şu soruyu sorması gerekir. Şu anda iyi olan ne? 

Şu anda iyi olan ne dediğimiz zaman hâlimize şükredelim anlamı gelmez. Şu anda iyi olan ne 

dediğimiz zaman, sahip olduklarımızla nasıl daha iyiye gidebiliriz, buna bakmamız gerekir. 

Galatasaraylılar olarak, bizim bunu düşünmemiz gerekir.  

Eğer bu söylediklerim doğru çıkmazsa, bu söylediklerimde yanılırsam, bu benim hayattaki en 

büyük mutluluğum olacaktır. Bundan daha büyük bir mutluluk yaşayamam. Ama bugün 

kulübümüzün gittiği yöne doğru bakarsam, futbol takımının gittiği yöne doğru bakarsam ve 

kulübün yönetildiği zihniyete bakarsam, tüylerim diken diken oluyor. Çünkü futbol 

takımımızın bir sistemi yok. Futbol takımımızın bir oyun şablonu yok. Futbol takımımızın bir 

devamlılığı yok. Ve var olan arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, dayanışmanın yerine bugün 

takımın içinde bir kaos olduğunu, içerideki olan bitenlerden bilgi sahibi olan bir insan olarak, 

doğru olarak kabul edebilirsiniz.  

Bir kere daha son cümlem, şu anda iyi olan neyi düşünmemiz lazım? Çünkü şu ana kadar 

yapılmış olan şeylerin Galatasaray değerleriyle de, kurumsallıkla da alakası yok. Değerler 

davranışlarımızın sebebidir. Yazmakla, konuşmakla, fiyakalı laflar söylemekle, asmakla, 

değerler, değer olmaz. Değerler, davranışlarımıza pusula ise anlamlıdır. Değerler, 
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davranışlarımıza pusula olmadığı takdirde, onu zihnimize ve yüreğimize indiremediğimiz 

takdirde boş laflardır.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Onun için, şu anda iyi olan ne diye düşündüğüm zaman, baktığımda, şu kuruldaki üyelerin, 

beyaz saçları, bilgelikleri, hayat birikimleri ve onların bu hayat birikimlerinden çıkacak 

bilgeliklerin, yol göstericiliğinin pusulamız olacağına inanıyorum. Ondan başka, bir değer 

olarak da şu an güvenebileceğim bir şey göremiyorum. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Prof. Baltaş’ın eleştirilerini dinledik. Zannediyorum, Yönetim Kurulu bazı 

konuları not almıştır. İkinci konuşma talebi Faruk Gürbüzer’den.  

Faruk Gürbüzer 

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

Galatasaraylılar,  

Sözlerime başlamadan önce, biraz önce Sayın Divan Başkanımız tarafından isimleri okunan 

143 arkadaşımıza hoş geldiniz diyorum. Ve Eylül ayında yazdığım, tüzüğümüzün 155, 156. 

maddeleriyle ilgili olan bir mektubu Yönetim Kuruluna havale ederek, oradan gelen cevabı 

bizlere okuduğu için Sayın Divan Başkanımıza da teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

2013 yılının son Divan toplantısını yapıyoruz. Yani bu ay içinde son defa birlikteyiz. Geçtiğimiz 

yıl içinde, geriye doğru baktığımızda, kulübümüzün iştirak ettiği branşlar bazında, bir ikisi 

dışında tabii, sportif açıdan başarılı bir dönem geçirdiğini görmekteyiz. Kulübümüzün 

lokomotifi olan futbol takımımız, yaşamış olduğu tüm sarsıntılara, yaşatılmış olan tüm 

sarsıntılara rağmen, şu an Avrupa’nın en büyük 16 kulübünden biri. Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. 

İnşallah önümüzdeki maçlar sonunda daha da ileriyi hep birlikte sevinçle yaşarız. Ben bu 

konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ama benim bir huyum daha var. 

Mutfaktakileri de unutmak istemiyorum. Bu işin mutfaktaki hazırlayıcısı, aşçıbaşımız, 

içimizden biri, bizden biri olan Lütfü Arıboğan’a da teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepimiz farkındayız ki, kulübümüz ve futbol takımımız bu başarıları ile ülke puanına ve 

futbolun marka değerine katkı yaparken, ülkemizin ve kulübümüzün adını tüm dünyaya bir 

daha tekrarlarken, asli görevi, futbolu, sporu yönetmek olan ve şu an hasbelkader işbaşında 

bulunan federasyon ve diğerlerinden en ufak bir tebrik ve teşekkür mesajı dahi almadı. 

Çünkü bu hazretler, herkesin ve hepimizin bildiği gibi, içlerindeki Galatasaraylılık ve 

Galatasaray düşmanlığı ile önce kulübümüzün önünü kesmeye, daha sonra da, ülkemizi tüm 

dünyaya rezil eden, çok güç durumda bırakan şike ve şikecileri koruma kaygusu içinde görev 

yapmaktadırlar. Bu kişiler hakkında çok şey söyleyebilecek yüreğim var. Ancak maalesef, siz 

değerli hazirun önünde bunları söyleyemiyorum, bağışlayın.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bu dönem sportif başarılar yaşarken, idarî ve malî konularda aynı başarıyı yaşadığımızı 

söylemek pek mümkün değil. Toplantımızı izleyen medya önünde bazı şeyler söyleyerek, 
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televizyonlarda aleni olarak, etek giyeceklerini, bikini giyeceklerini söyleyen kişilere malzeme 

vermemek adına, bu konuda bir şeyler daha söylemek istemiyorum. Ancak aramızda 

olmamasına rağmen, Sevgili Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza olmazsa olmazlarının 

başında gelen kurumsallaşma öneri ve uygulamaları ile yetkileri konusunda her türlü desteği 

kendilerine verdik. Ancak, bugün itibarıyla gelinen noktada görülmektedir ki, 

kurumsallaşmanın ötesinde bir kadrolaşma harekatı vardır, Sevgili Galatasaray Kulübü 

bünyesi içinde. Maalesef, sevgili kulübümüz, bir zamanların kamu iktisadi devlet 

teşekküllerindeki gibi arpalık hâline dönüşmeye başlamıştır ve dönüşmüştür de. Yarın öbür 

gün, kendilerine verilecek maddi tazminatlar veya diğer konularla başımıza çok büyük işler 

açacağına inandığım, kurumsallaşma düşüncesi içinde işe aldığımız personele ülkenin 

verilebilecek en yüksek ücretleri ödenmektedir ve bazılarıyla da mukaveleler 

imzalanmaktadır. Bununla da bitmiyor. Kurumsallaşma için iş başına gelen bu arkadaşlarımız, 

altlarını, yine kendilerine yakın olan kişileri alarak kadrolaşma harekatında bir derinleşmeye, 

bir genişlemeye doğru hızla ilerlemektedirler. Çoğunun Galatasaraylı oldukları bile şüpheli 

olan bu arkadaşlarımızın -burada söylerken üzülüyorum, utanıyorum ama kusura bakmayın 

Sevgili Yönetim Kurulum- maaşlarının % 75’ini 2014 yılı itibarıyla ödeyemeyeceğinizi 

söylerseniz, bir tanesinin ne istifa edeceğine, ne de işten ayrılabileceğine ihtimal dahi 

vermiyorum.  

İdarî kadrolarda bu yapılaşma varken, maalesef, bu tip kadrolaşmalar sportif şubelerimize de 

bulaşmaya başladı. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Göreve getirildiği şube ile hiçbir 

alakası olmayan, o sporu yapmamış, o sporla ilgili hiçbir bilgisi olmayan kişiye dahi biz ülke 

bazında en yüksek ücretini, çalışma ortamlarını ve imkânlarını verebiliyoruz. Bu konuda 

camiamız, üyelerimiz arasındaki düşünceler, zannediyorum hepimiz tarafından da yakından 

takip edilmektedir.  

Yılın bu son gününde değerli vakitlerinizi fazla almamak adına, yeni yılla birlikte, Yönetim 

Kurulumuzun bu konularda da gerekli çalışmaları yapacağına olan inancımı korumak 

istiyorum. Yeni yılın ülkemize, camiamıza, Galatasaray’a hayırlar getirmesi dileklerimle, 

saygılarımla arz ediyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Gürbüzer’e biz de teşekkür ediyoruz, övgü ve eleştiri ihtiva eden konuşması 

için. Sıradaki konuşmacımız Serhat Özalemdar.  

Serhat Özalemdar 

7376 Serhat Özalemdar. 

Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üyeler,  

Ben eski voleybolcu olduğum için voleybolla ilgili konuşma yapmak istiyorum. İki buçuk sene 

evvel, benim oturduğum bölgede, Sarıyer’de oturan, yaşayan voleybolcu kızlardan bir iki 

tanesini, yönetici bir arkadaşımız, “Bunlar iyi. Sen Sarıyerlisin. Bunları kimse kapmasın, bize 

getir.” diyerek benden bir talepte bulundu. O sene de, o Sarıyer’deki takım, küçük kız takımı 

İstanbul birincisi olmuştu. Tabii, içine girince kolay kolay çıkamıyor insan. Benim de, 34 

senelik evliyim, çocuğum olmadığı için o çocuklar bayağı ilgimi çekti. Nihayetinde, şu anda 
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Sarıyer’den 7 tane oyuncu getirdik. Bizim alt yapımızda çalışıyorlar, oynuyorlar. Başarılılar, 

daha iyi olacaklar. Ben de, biraz onların daha iyi olması için, daha yukarılara tırmanabilmeleri 

için bu işe bayağı bir zaman harcamaya başladım. Başkanımla birkaç sefer görüştük. Biz bir 

buçuk senedir görüşüyoruz. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Cibara ile birkaç sefer görüştüm. 

Zaman kaybı olduğunu görüyorum. Bir sürü eksiklikler var. Başkanıma da söyledim, Mehmet 

Beye de söyledim. Benim herhangi bir talebim yok. Ne bir kendi şirketim var, işim var. Bir 

antrenörlük talebim yok, bir idarecilik talebim yok. Sadece altyapının düzgün gitmesini, 

düzgün olmasını, bu çocukların yukarıya taşınmasını istediğim için konuşuyorum. 

Konuşuyorum ama maalesef geç kalınıyor.  

İki buçuk sene evvel, Pamukspor Tesisleri voleybol altyapısı olarak seçildi. 6 ay sonra bitti. 

Şimdi de, duyduğum kadarıyla, yine Taçspor’la ilgili, oranın alınıp, orayı altyapıya veya 

voleybola verilmek istendiğini duyuyorum. Benim naçizane görüşüm. Bizim karşı tarafta, 

Anadolu yakasındaki altyapılarda, çünkü orada Vakıfbank, Fenerbahçe gibi birkaç spor kulübü 

var, onlar oyuncuları zaten kapıyorlar. Bizim onlardan oyuncu almamız zor. Bizim hedefimiz, 

Trakya bölgesi, özellikle göçmenlerin yaşadığı Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa gibi, çünkü 

genellikle bu yörenin çocukları daha uzun boylu oluyor. Bizim Trakya’dan daha çok altyapıya 

oyuncu yetiştirme imkânımız olabilir. Yine, ben bunu bilmiyorum, Mehmet Bey açıklar belki, 

yani konuşursa. Bu Taçspor’la ilgili, yine yanlış bir yerde, yanlış bir yapılaşma olur. Yani bizim 

yerimiz orası değil, bizim yerimiz burası olması gerekir diye düşünüyorum.  

Bir de, salon konusu çok acil. Hasnun Galip’te, gerçi biz de orada voleybola başladık, orada 

yıldız, genç takımı, A takımında antreman yaptık, ama şu andaki voleybola o salonun imkânı 

yok. Mümkün değil yani, çünkü sistem çok değişti, çok hızlandı. O salonu bir türlü 

çözemiyoruz. Yani bizim o çocukları orada yetiştirmemiz, büyütmemiz, geliştirmemiz, üst 

düzey oyuncu yapmamız mümkün değil.  

Bundan evvel konuşan Faruk ağabey gibi, bazı şeyleri şeye benzetiyorum. Galatasaray’da, 

sanki partiler gibi, iktidara gelen kendi kadrolarını kuruyor gibi bir şeyler gözlemlemeye 

başladım. Bu da uygun gelmiyor bana, doğru gelmiyor. Yani altyapılarda çalışan diğer şeyleri 

bilmiyorum, futbolu, basketbolu, su topunu, çünkü benim ilgi alanım voleybol. İktidara gelen, 

altta iyi çalışan kişileri görevden alırsa bu işler olmaz yani. Bana göre olmaz. Tabii naçizane 

ben öyle düşünüyorum.  

Bu konuşmayı niye burada yapıyorum? Gerçi Başkanla da görüşüyorum, Mehmet Beyle de 

konuşuyorum. Ama havada kalmasın konuşulanlar, çünkü işleri çok, çok meşguller. 

Konuşmak çok zor oluyor, kendilerine ulaşmak da zor oluyor zaman zaman. Üstlerinde çok 

yük var. Mehmet Beyle biz geçen mazbata aldığı gün konuşmuştuk. Başkanım 

görüştürmüştü. İki saat oturduk, konuştuk, ama geçen Cuma günü görüşmemizde, 

konuştuğumuzu bile hatırlayamadı. Yani çok yoğunluktan çok normal. O yüzden, bunların 

burada kayda geçmesini istiyorum artık, çünkü konuşacağımız yerin burası olduğunu kendi 

kendime düşünmeye başladım.  

Daha çok şey var, ama sıradaki arkadaşların hakkını yemeden, konuşmama şu anda son 

veriyorum. Teşekkür ederim herkese.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Serhat Özalemdar’a teşekkür ediyoruz, çünkü belli bir şubenin belli konusunu 

ele aldı. Zannediyorum Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız konuyu dikkate alırlar. Sıradaki 

konuşmacımız Sayın Prof. Ahmet Özdoğan, buyurun efendim.  

Prof. Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanı ve Heyeti, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Değerli Basın Emekçileri,  

Efendim, biliyorsunuz, en önemli şey camiamızın bütünlüğü. Fakat camiamızın bütünlüğü ile 

ilgili herkes konuşma yapıyor. Her şekilde yapıyoruz. Peki, eylemimiz ne oluyor? Onun için, 

ben sadece ve sadece tüzükle ilgili konuşacağım bugün. Nasıl bir tüzük yapılmalı ile ilgili 

konuşacağım. Bu konuda benle her türlü deneyimini paylaşan, tarihsel anılarını söyleyen, 

düşüncelerini belirten Kemâl Onar ağabeyime teşekkür ederek başlamak istiyorum, ilk başta.  

Değerli hukukçuların tüzükle ilgili görüşleri şöyle efendim. Diyorlar ki, yaşam deneylerinden 

kaynaklanmayan yazılımlar ne kadar süslü olursa olsunlar, cansız ve boş bir kalıp olmaktan 

öteye gitmezler. Hukuk düzeni, tüzüğün dış çerçevesini çizer. Bu çerçevenin içine 

yaşamınızdan kaynaklanan bir içerik, bir başka deyişle, kendi resmimizi yerleştiririz. Hukuk 

düzeni ihtiyaçların ne olduğunu göstermez. Ancak ihtiyaçlar belirlendikten sonra, bunlara 

cevap verecek çözümlerin mantıksal bir biçimde ortaya konulmasına yardımcı olur. Yani 

yaşanmışlıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı belirleyeceğiz, bir resim çıkacak ve değerli 

hukukçularımız da bu resmin dış çerçevesini çizecek. Onun için, tüzük kurulu hukukçulardan 

ve tecrübeli yöneticilerden oluşmalı. Allahtan, biz dünya çapında hukukçulara sahibiz. Hem 

de yaşanmışlıkları çok olan yöneticilerimiz var.  

Şimdi, ben bu konuşmayı hazırlarken bir şeye çok dikkat ettim. Kısa zaman önce, biz 

kongreler dizisi, tüzük kongreleri dizisi yaptık: 29 Mayısta, 26 Haziranda, 16 Ekim 2010’da. 

Tutanakları okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Tutanakları okuduğunuz zaman, bu 

tüzük komisyonlarında çok insan çalışmış, çok insan saatlerini, zamanlarını, günlerini geçirmiş 

ve bunu hiçbir şey beklemeden, sadece Galatasaray sevgisi ile yapmış. Ama çok enteresan, 

ağabeyler kırılmış, kardeşler üzülmüş. Ben onun için bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü o 

tüzüğe baktığınız zaman, bir Mükerrem Taşçıoğlu ağabeyimizin kırıldığını görüyorsunuz. Bir 

Sayın Duygun Yarsuvat ağabeyimizin kırıldığını görüyorsunuz. Çok değerli, saygı duyduğum, 

çok sevdiğim Hayri Kozak ağabeyimin üzüldüğünü görüyorsunuz. Peki, niye? Niye? Niye 

olmuş bunlar? O zaman soruyorum, çünkü o zaman Divan Kurulu, Yönetim Kurulu, tüzük 

komisyonları, hepsi iyi niyetle hareket etmiş, ama iletişimde ciddi problem olmuş ve bütün 

konuşmacılar, kongredeki bütün konuşmacılar sadece ve sadece şunu söylemişler. Divanın 

tüzüğü bu, demişler. Biz Genel Kurula bu tüzüğü benimsetememişiz. Onun için, ben bu 

konuşmayı yapıyorum ki, biz bunu Genel Kurula benimsetelim diye.  

Evet, Divan hazırlıyor Galatasaray’da, ona hiç kimse bir şey söylemiyor. Yönetim Kurulu 

getiriyor. Ama bir şekilde bunu benimsetmemiz lazım. Mesela ben size örnek vereyim. Çok 

deneyimli bir idareci, çok sevdiğim bir ağabeyim, eski Sporcular Derneği Başkanı Sayın Cengiz 

Özyalçın bir konuşma yapmış ve sporculardan hiç sorulan olmadı bize, demiş. O zaman 

diyoruz ki biz, Tüzük Komisyonu sadece Divan Kurulu üyelerinden değil, yönetim, Divan 
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Kurulu ve Genel Kurul üyelerinden oluşmalı. Bu da yetmez. Her türlü iletişim kanalları 

kullanılarak, Genel Kurul üyelerine bilgi akışı sağlanmalıdır diyoruz. Bu tüzük, Divanın, 

yönetimin hiç değil, Genel Kurulun benimsediği bir tüzük olmalı.  

Tüzükte 109 madde hiç tartışılmamış efendim, hiç tartışılmamış. En çok tartışılan madde, üye 

alımı ile ilgili. Fakat ne kadar hazindir ki, -Hayri Kozak ağabeyim bunu her toplantıda dile 

getirir- Genel Kurula yeni üyelerin çok az bir kısmı katılmaktadır. Tüzüğümüzün 20/5. 

maddesine göre, 8 kez Genel Kurula katılmama üyeliğin sonlandırılmasını gerektiriyor, ama 

demek ki, bu yeterli olmuyor. Daha iyi yaptırımlar koymalıyız. Şu anki tüzükte, malî konularla 

ilgili tüzük maddeleri yer almaktadır. Bu çok önemli bir gelişmedir tabii. Yönetim Kurulu, 

Divana ve Genel Kurula gayet ayrıntılı bir biçimde malî kurullarla ilgili raporlar vermektedir. 

Son 13 Kasım 2013 raporunu ele alırsak, net borç-alacak farkının 522.083.452 TL olduğunu 

Yönetim Kurulu raporlarıyla burada söylemiştir. Bir de bilançoda, dünya literatüründe 

olmadığı için gösterilmeyen, şarta bağlı yükümlülükleri de koyarsak, ki bunların da 342 

milyon lira olduğunu Yönetim Kurulu yine söylemiştir. Demek ki, toplam 864 milyon lira 

borcumuzun olduğu ortaya çıkıyor. Bunun büyük bir kısmı, yani aşağı yukarı bakarsak 30 

milyonluk kısmı 2017 ve 2018’de. Ama ilk 3 yıldaki şarta bağlı yükümlülüklerin toplamı da 

311 milyon lira. Şimdi, bu borç miktarı böyle olduğuna göre, yeni tüzükte mutlaka ve mutlaka 

bu borçla ilgili yaptırım maddeleri koymamız lazım. Çünkü bir başka nokta da şu. Şu anda, 

bizim Denetim Kurulu üyelerimiz başkan listesiyle seçiliyor. Halbuki tamamen özgür ve 

bağımsız seçilmeli. Herkes aday olmalı, tabii ki adaylık için kriterler olmalı. Eğer bunları 

yapmazsak, belirli bir süre sonra varlıklarımızı kaybedeceğiz. Acaba Galatasaray’ımızı 

Ortadoğu sermayesi mi, yoksa Rus sermayesi mi alır diye düşüneceğiz.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bir başka nokta, nasıl malî konular çok önemli ise tüm Galatasaray’ın altyapısı da çok 

önemlidir. Tüm Galatasaray’ın. Mutlaka malî konular gibi, altyapılarla ilgili de tüzükte bir 

madde olmalı ve Yönetim Kurulu, -6 ayda bir olur, 3 ayda bir olur, senede bir olur, onu 

bilemem- gelip burada altyapılarla ilgili bilgi vermelidir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Önümüzdeki günlerde Galatasaray’ımıza yeni üyeler katılacak. Üyelerin katılacağı gün 

bayram günü olmalı, çünkü yeni üye yeni kan demektir. Acaba öyle mi olacak? Buraya çıkan 

bizler, hep Galatasaray camiasının birik ve bütünlüğünden bahsediyoruz. Camiamızın bir aile 

olduğunu söylüyoruz. Peki, hepimizin en değerli varlıkları olan çocuklarımız o gün üvey ve asil 

olarak ayrılacaklar, Çünkü değerli üye çocuklarının bir kısmı Galatasaray üyesi olabilirken, 

büyük bir çoğunluğu olamayacak. Bunu mutlaka tüzükte düzeltmemiz lazım.  

Efendim, yeni yılın camiamıza başarı, sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini 

temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Prof. Özdoğan’a teşekkür ediyoruz, tüzükle ilgili tespit ve hatırlatmaları için. 

Tüzük Komisyonu üyelerinin pek çoğu zaten burada, herhâlde bunları kayda aldılar. Sıradaki 

konuşmacı, Sayın Ayhan Özmızrak.  
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Ayhan Özmızrak 

Değerli Galatasaraylılar,  

Hepinizi saygıyla selamlarım. Önce küçük bir sportif tur yapalım, öyle konuya gireyim 

istiyorum. Futbol dışı branşlarda son günlerdeki başarı hepimizin göğsünü kabartıyor. Biraz 

önce, judocu kardeşimize ödül verdik. Voleybolda dün akşam yine bir başka tarih yazdık. 

Basketbol bir başka mucize yaratıyor. Ama olumsuz değil, fakat yarına yönelik bir soru işareti 

de hep kafamda var. Temmuz ayında, Ada’daki Divan toplantısında, aslında yönetim biraz bu 

konuyu gündeme getirdi. Biraz da tartışmak istedi bence, ama ne onlar fazla üstüne gitti, biz 

de biraz ele almaz oynadık. Bu futbol dışı şubelerin yükü, yanılmıyorsam, senede 50 milyon 

lira. Yani zararı 50 milyon. Bunu uzun süre nasıl götürebiliriz, nasıl halledebiliriz, bunu iyice 

bir tartışmamız, belki de özel gündemle bir Divan toplantısı yapıp, yönetimin bize sunacağı 

alternatifleri beraberce tartışıp, onlara destek verip ellerini rahatlatmamız lazım. Bu gurur 

verici tablonun sürekli olabilmesi, maalesef, epey maddi duruma bağlı. Futboldan da para 

kazanmayınca, nereden gelecek bu para, onu da merak ediyorum.  

Futbola gelince, topal topal gidiyoruz. Yok, biliyorum, o lafın doğrusu kör topal da, biz kör 

değiliz, gözümüze sokuyorlar bir şeyleri de, Allaha şükür, onu atlattık, topal topal gidiyoruz. 

Niye? Ayağımızda bir yara var. Yara ne? Kurşun yarası. Bu nereden çıktı? Bilmiyorum, onu 

Başkana soracaktım, ama gelmemiş. Söylemişti bir vakit, “Ben Fatih Terim’i yollayıp kendi 

ayağıma kurşun sıkacak adam değilim.” demişti. Şimdi işte o yara var da, onun için, böyle 

topal mopal gidiyoruz.  

Juventus galibiyeti ile derin bir nefes aldık. O konuda yönetime bir konuda, bu çerçeve 

içinde, bir tebriklerimi, bir teşekkürlerimi sunayım. O maça Çarşamba günü metro ile gidip 

gelen bir seyirci olarak, vallahi Galatasaray seyircisinin buz dansı potansiyelini epey ortaya 

çıkardınız. Yani o kulvarda, 6-7 metrelik bir yeri temizletmeyi düşünmemekle böyle bir 

hizmette de bulundunuz. Kendimdeki o kabiliyeti bilmiyordum, gördüm. Teşekkür ederim. Ha 

diyeceksiniz ki, Ayhan, sen ne diyorsun, biz bir günde sahayı temizleyemedik yahu diyorsanız, 

onda da haklısınız, lafımı geri alıyorum.  

Şimdi, bu sahayı temizlemek filan deyince... Yok, kapağa gelmeyeceğim, kapak ayrı iş. O artık 

Dede Korkut hikâyesi oldu da, başka bir şey soracağım. Biz bu stadı alırken, epey bir eksik 

listesi vardı ve bunlar bir zaptırapt altına alınmıştı. İşte biz geçici kabul falan filan yaptık. 

Üzerinden de 3 seneyi aşkın bir süre geçti. Şimdi ne oldu? Bu eksikler tamamlandı mı, 

tamamlanmıyor mu? Bir senede stat bitti, 3 senede eksiği mi bitmedi? Ne hâle geldik, stat 

bizim mi, onların mı, şu an lades dese birisi, ne olacak; bu konuda bir bilgi alırsam memnun 

olacağım.  

Şu Juventus’la ilgili, önce sporculara, sonra antrenörlere, sonra da, kusura bakmayın, kendimi 

de katarak, Çarşamba günü oraya gelen seyircilere çok çok teşekkür ederim. Ha, idarenin 

teşekkürü nerede? İdareye de ayrıca çok teşekkür eder, tebrikler sunar, takdirlerimi sunar, 

onu da bu kürsünün burasına yapıştırırım. Niye yapıştırırım? Beşiktaş maçından sonra, 

galibiyetimizden sonra sadece sporcuları tebrik edip, antrenörün bu galibiyette hiçbir payı 

yoktur diyen yönetim, Juventus galibiyetinden kendilerine ne kadar pay çıkarabiliyorsa, 

gelsin buradan o kadarını alsın, helalühoş olsun.  
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Şimdi, ben bu birazdan dile getireceğim konuşmayı geçen ay yapmayı planlıyordum aslında, 

ama iki nedenden dolayı durdum. Bir tanesi, Sayın Başkanın burada olmasıydı. Dedim ki, bu 

söyleyeceğim şeylerin çoğunu büyük ihtimalle zaten Başkan anlatacak, önce ben demiştim 

demenin âlemi yok, o zaten cevap verecek dedim. Çok dikkatle de dinledim. Herhâlde 

yorgundum, hiçbir şey anlayamadım. Bizim eleştirilerimizden bir karamsarlığa kapıldığını 

anladım. Dedim ki, yorgundum. Tutanaklar geldi, onu da okudum. Ya bu benim 

ferasetsizliğim, kusuruma bakmayın, Başkan 2.5 sayfa konuşmuş, tutanaklara göre, ben yine 

bir şey anlamadım. Bir anladığım, bizim eleştirilerimizden karamsarlığa kapılıyor. E, Başkan 

karamsarlığa kapılmalı. Burası üniversite giriş sınavı değil, 5 yanlış bir doğruyu götürmüyor. 

Ama maalesef, 50 doğru da bir eğriyi düzeltmiyor. Ne ise ne. Neyi görüyorsak, neyin tahlilini, 

analizini yapıyorsak, onu yapıyoruz. Dolayısıyla, bu birinci nedendi.  

İkinci neden, Ekim ayında yönetime bir yazıyla başvuruda bulunmuş, bazı sorular sormuştum. 

Onların cevabı Kasım ayı Divan toplantısı sırasında bana geldi. Bu sorduğum sorular 

organizasyon şemamız, yetki ve sorumluluklarla ilgiliydi. Bunu bir sene önce de sormuştum, 

tam Deloitte raporundan sonra. O zaman cevap, daha hazır değil, bakıyoruz, ediyoruz 

şeklinde gelmişti.  

Şimdi ben bunu niye sordum? İki tane tali sebebi var. Birinci tali sebep, ne oldu, kimin görevi 

nedir, yetkisi nedir, bileyim istedim. İkinci tali sebep. Bizim web sitemizde, yani geçen sene 

de bunu dile getirdim. Defalarca dile getiriyoruz, ama yani biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Yine 

ben söyleyeyim, ben dinleyeyim. Web sayfamızdaki tanımlar, tariflerle bana verilenler 

birbirini tutmuyor. Dedim ki, belki bu sefer yaparken bir arkadaş bakar, ya biz bunu burada 

demişiz, burada başka bir şey diyoruz, bari birbirini tutar. Hani, bir faydası olur dedim. Hiçbir 

şey düzelmemiş. Biraz önce, gelmeden yeniden baktım. Hiç, aynı. Üçüncü, esas güzel ana 

sebeplerden bir tanesi yönetime yardımcı olmaktı. Niye, nasıl yardımcı olmak? Şu şekilde. 

Epey mufassal bir şeyler sordum. Eksik olmasınlar, Sayın Adnan Nas imzalı olarak, hepsinin 

cevabı bana çok detaylı geldi. Tabii, dediğim sorunlar, tutmamamızlıklar var. Bu Adnan Beyin 

hatası değil. Birileri hazırladı, getirdi. Tek tek bakacak hâli yok, ama o hazırlayan arkadaş beni 

bir ararsa, ben ona nelerin tutmadığını, nelerin yanlış olduğunu söylerim. Neyse, bu cevap 

gelince dedim ki, belki yönetim bir bakar. “Yahu bu kıl Ayhan yine bir şeyler sormuş, ulan biz 

buna bir bakalım” deyip, cevapları, soruları bir okuyunca, “yahu biz ne yapıyoruz, biz nereye 

gidiyoruz, dediğimizle yaptığımız tutuyor mu” diye belki bir düşünürler, öyle bir katkım olur 

dedim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Kurumsallaşıyoruz. Birkaç örnek vereyim de, bakalım nasıl kurumsallaşıyoruz. Geçen ay, Allah 

rahmet eylesin, bir Galatasaray muhabiri vefat etti. Başsağlığı dileriz, yakınlarına sabırlar 

dileriz. Bizden iki yönetici, televizyon kameraları, fotoğraf makineleri, tam teşekkül, aileyi 

taziyeye gittiler. Gayet güzel, gayet olumlu, gayet saygı duyulacak bir şey. Yalnız bu kişisel bir 

tanışıklıksa, tabii ki söylenecek hiçbir şey yok. Kulüp adına gidiliyorsa, -ki öyle gözüküyor-

kurumsal bir tavırdır, bu da saygı duyulacak bir şeydir. Helal olsun. Peki, o ziyareti 

televizyonlardan gördük, siteden gördük, gazetelerden gördük de, maalesef her ay başı, İrfan 

Aktar Başkan toplantıyı açmadan önce o son bir ayda kaybettiğimiz Galatasaraylıların listesini 
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okur. Onlardan kaçının evine gittiniz? Duyamadım. Kaçının evine gittiniz? Yada gittiniz de ben 

niye hiç haberdar olamıyorum? Her bir şeyi takip etmeye çalışıyorum. Kurumsallık böyle bir 

şey mi oluyor?  

Torku Konyaspor maçından önce, medya yetkilimiz, stat tanıtım toplantısına -yanılmıyorsam- 

katılmadığı için 10 bin lira ceza aldık. Bu nasıl bir şeydir? Medya görevlisinin işi mi varmış o 

gün? İşi olduğundan, işini mi yapmamış? Bu cezanın açıklaması nedir? Suçlusu kimdir, ne 

yaptırım yapılmıştır? Her şeyi yazdık, çizdik, koskoca listeler yaptık, bu adama da bu görevi 

verdik ve bu adam bu görevi yapmıyor. Bizim stattaki... Hadi, deplasmanda olsa diyeceğim ki, 

stadın yerini bulamadı, taksi ayarlayamadı, kapısını bulamadı, üst kata çıkamadı. Bizim 

stadımızda, bizim medya görevlimiz bizim medya toplantımıza katılmıyor. Bu mu 

kurumsallık? Biz evvelden, amatörken böyle şeyler yaşamıyorduk galiba. Onu da geçtim. 

Bizden önce, yani kurumsallıktan önce, seyircilerin protestoları her zaman olurdu. Sahada da 

olurdu, antremanda da olurdu. Ama bu kurumsal şekilde, örgütlü ve yönetim denetim ve 

gözetiminde antreman sahası ziyaret edilerek antremanda üstü başı tozlanan 

futbolcularımıza fırça atılır, tozlarının temizlenmesini de ilk defa bu zaman gördük. 

Kurumsallık bu mu oluyor? Kurumsallıktan anladığımız, sporcularımızı organize şekilde bu 

muameleye tabi tutturtmak mı?  

Hadi, bir başka konuya geçelim. Ha, bu arada, çok sıkı takip ediyoruz. Medyada bu konuda 

yalan ve yanlış bir şey olursa da, hop, orada bir sakız olayı var, onu ciddiyetle tekzip ettim, 

orada Burak Yılmaz’ın ağzındaki sakızı çıkar deme olmamıştır... Bunu çok net yazdık, çok sıkı 

takip ediyoruz. İşin aslı, aslında ilgili diyen bir şey yok. Sakız, aslı örtmüştür.  

Peki, Deloitte’a bu kadar para verdik. Bu arada, şunu söyleyeyim. Deloitte’a o kadar para 

vermedik galiba. Çünkü geçen sene de Sedat Doğan arkadaşım dedi ki, “Deloitte’dan 

aldığımız raporu birebir uygulamıyoruz. Yol gösteriyor.” dedi. Ben biraz bu işleri bilirim. Eğer 

faturanın sıfırları çoksa, uygulama gücü büyüktür. E peki, tam birebir uygulamadığımıza göre, 

demek ki fazla bir para ödemedik. O bakımdan, biraz içim rahat etti.  

Neyse, iş akış şemalarından sonra, biz bir görev tanımı yaptık. Sportif koordinatör dedik, 

Bülent Beyi de koyduk. Ona iş bulmadık. Deloitte’un dediğine göre, bir iş var yapılacak. Bu işi 

yapacak doğru adam Bülent Bey dedik, koyduk. Tamam. Sordum, bu gelen mektupta var. 

Mübalağa etmiyorum, tam bir sayfa görevi var kulüpte. Sportif A.Ş.’de değil, bizim 

kulübümüzde. Tam bir sayfa, alt alta yazılmış. Bu görevler dururken, şimdi Almanya’daki 

altyapıyı, çok mühim... Onu da web sitemizde yayınladık, öyle demeyin. Almanya’yı es 

geçmeyin, çok önemlidir, dedik. Önemlidir. E peki, o işi yapıyorsa, geri kalan bir sayfa işi kim 

yapıyor kardeşim? Kim yapacak? Eğer yapılması pek de mühim olmayan işlerse, ne diye bu işi 

yarattık? Bu pozisyonu niye yarattık?  

Daha büyük boyuna geleyim, Sayın CEO’muz. Onun 1.5 sayfa görevleri var. O da Sportif 

A.Ş.’deki görevleri. Bir de kulüpte var. Aylardır, ona bağlı olması gereken sportif direktör 

görevini yerine getirmek üzere Florya’da ikamet ediyor, anladığımız kadarıyla. Yani aklım, 

havsalam alamıyor. Yönetim Kurulundaki herkes çok değerlidir, çok kıymetlidir, biliyorum. 

Ama kusura bakmayın, ben Gündüz ağabeyime seslenmek istiyorum. Böyle bir şey, yani 

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin birinde genel müdürlük yaptınız. En büyük holdinginde 
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çalıştınız, neredeyse en tepe noktaya kadar geldiniz. Bir CEO’nun, bavulu, bohçayı toplayıp, 

ona bağlı görevlilerden birinin yapacağı bir işe gidip  3 ay oturması, olacak, akıl havsala alacak 

şey mi? Peki, o onu gitti yaptı da, bu bir sayfa işi kim yapıyor? Kim yapacak? Yapılmasa da 

olursa niye böyle bir CEO atadık? Kurumsallık dediğimiz, yaptığımız iş biraz bu. İşte, belki 

benim bu mektubumdan sonra, bunları bir cevap verirken görür, yahu biz ne yapıyoruz, 

dersiniz diye düşündüm, ama nafile.  

Son olarak, şunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu, iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, 

söylemeyeyim dedim ama o benim de içimde. Hani Başkan diyor ya, karamsarlığa 

kapılıyorum. Ben de Başkanın geçen ay burada, kalkıp aslanlar gibi dimdik ayakta bir 

özeleştiri yapmasını, sonra da Galatasaray spor camiasının en üst danışma kurulu olan Divan 

Kurulu nezdinde Galatasaray camiasından özür dilemesini beklerdim. Ben de ayağa kalkar 

alkışlardım. Nedeni çok basit. Bir Galatasaray Başkanı, -hadi sevdiği şeyle konuşayım- bir 

elemanı ile SMS’leşmesini raiting masalarına meze yaptırtamaz. En azından, yakışık almazdı. 

En azından, yakışık almaz. Başka bir şey söylemeye Divan üyesi olma sıfatım müsaade 

etmiyor. Ama en azından, yakışık almaz.  

Son söylemek istediğim de şu. Buradan, bütün bu anlattıklarımdan biraz sonra, yani biraz 

sonra derken 3-5 ay sonra, belli ki tüzüğe gideceğiz. Tüzükle ilgili, lütfen ama lütfen 

dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Ünal Aysal’ın seçildiği ilk günden bugüne kadarki tüm 

tavırları, yönetimin, gelişmeler, baskın seçimler, organizasyon, kurumsallaşma filan derken, 

ben bir durumdan kuşkulanıyorum. Belki bu kuşkum da yanlış olabilir. Daha doğrusu, 

kuşkulandığım şey, Galatasaray için çok da iyi olabilir. Ama ben bu kuşkumu sizinle 

paylaşmak, tüzük sırasında lütfen bu konuda dikkatli olunmasını sizden rica etmek 

durumundayım. Gördüğüm şu. Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş.’ye, Sportif A.Ş. de 3-5 

profesyonele ciro edilmek üzeredir. Daha sonra da bu 3-5 profesyonel, SPK kanunları, 

bilmem ne yasalarının arkasına geçerek, sonunda biz burada yemek tarifi verir noktasına 

geliriz. Bu konuda dikkatinizi çekmek istedim. Hepinize iyi seneler. Saygılar sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Özmızrak’a biz de teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hatırlatayım. Ocak ayında, 

gündemde futbol dışı şubelerle ilgili geniş bir açıklama yapılacak. Arkadaşımız da öyle bir şey 

beklediğini söyledi. O, Ocak ayında yerine getirilecek. Sıradaki görüşmeci, Erdem Talu.  

Erdem Talu 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Divan Üyeleri,  

Hepinizi saygıyla selamlarım. Benim söz almaktaki maksadım, futbol dışındaki sportif dallarla 

ilgiliydi. Ancak biraz evvel, Serhat Bey isminde bir arkadaşımız geldi, burada bir konuşma 

yaptı. Ben Serhat Beyin Galatasaraylı olduğunu bilmiyorum, tanımıyordum da. Rutin check-

up yaptırmak için bir hastaneye gittim. Doktorun bekleme salonunda beklerken, bir baktım, 

Serhat Beyin yanında 10-12 tane, 1.94 boyunda, bir kalıptan çıkmış kızlar. Yani birinin ismini 

bilse ötekini bulamazsın. O kadar birbirlerine benziyorlar. Belli ki, bir voleybol takımının 

kızları bunlar. Serhat Beye gittim, sordum. “Siz hangi kulüpsünüz?” dedim. “Sarıyer Voleybol 

Kulübü.” dedi. “Çok iyi elemanlar bulmuşsunuz.” dedim. “Çok iyi oynuyorlar. Hatta bir kısmı 
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da Milli Takım’da oynuyor.” dedi. İçimden geçirdim, ah keşke Galatasaray’ın voleybol 

altyapısı da böyle olsa diye. Tesadüf, burada Serhat Bey çıktı, bunları söyledi. Kendisini bir 

kez daha kutluyorum.  

Şimdi efendim, eskiden amatör şubeler derdik. Amatör şube olduğu sürece, biz o fikstürün 

altında kaldık. Profesyonel olan müessese kulüpleri bizi yendiler ve onlar başa güreştiler. 

Şimdi, bizim amatör sporlar dediğimiz kısımda da biz profesyonel olduk ve fevkalade iyi 

oynuyoruz. Dün akşam bir maçı seyrettiniz mi, bilmiyorum, Galatasaray voleybol takımını. 

İtalyanları perişan ettiler. Bir gün evvel, basketbol takımı öyle, Avrupa takımını yendi. Çok da 

ilgi var bu sporlara karşı. Fakat nedense, Galatasaray Televizyonu bunları çok nadir 

gösteriyor. Başka televizyonlar da Macaristan ligini gösteriyor, ama buradaki bir voleybol, 

basketbol maçını göstermiyor. Benim ricam, Galatasaray Televizyonu’nun biraz daha bu 

sporlara eğilmesi. Mesela, bu akşam su topu maçı var. Dünya çapında bir takımla 

oynayacağız yine. Bunu verecek mi, vermeyecek mi, bilmiyorum. Kürek müsabakalarını niye 

vermez? Benim Yönetim Kurulundan ricam, Galatasaray Televizyonu’nun bu işlerle biraz 

daha ilgili olması.  

Hepinize yeni senede başarılar, sıhhatler dilerim. Saygılarımla efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Erdem Talu’ya teşekkür ediyoruz efendim. Sırada Erdal Günsel.  

Erdal Günsel 

Efendim, ben Erdal Günsel. Bu çatı altında bulunan herkesi en derin saygılarımla 

selamlıyorum.  

Sizleri değişik iki konuda bilgilendirmek istiyorum. Birincisi, sevgili ağabeyimiz Sayın Kerim 

Uzuner ufak bir rahatsızlık geçirdi. Yolda yürürken, kaldırıma ayağını vurdu, önemsemedi. O 

sıyrık birtakım sorunlar açtı başına. Fakat şimdi -dün akşam görüştüm kendisiyle- iyi 

durumda. Hepinize sevgileri, selamları var. Divandan birçok saygıdeğer kimse ziyaretinde 

bulundu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de kendisine tekrardan geçmiş olsun 

diyorum.  

Bildiğiniz gibi, Divan Kurulumuzda spor geçmişi başarı dolu sporcu üyeler bulunmaktadır. Bu 

üyelerimiz, Galatasaray’ın şanlı spor tarihine şampiyonluklar, kupalar kazandırmış değerli 

sporcu ve nitelikli kişilerdir. Fakat incelediğimizde, Galatasaray’da amatör sporlarla ilgili 

literatüre geçmiş ciddi kayıtlar, yayınlar bulunmamaktadır. Yalnızca önemli bölümü futbolu 

kapsayan ve spor yazarı, medya mensuplarının yayınları bulunmaktadır. Bu, sporcu geçmişi 

bulunan üyelerimizin vakit ayırıp anı, belge, fotoğraf, arşiv çalışmalarını yapmayıp, 

yaşananları tarihin karanlıklarında bırakmasından kaynaklanmaktadır. Yaşananlar görünür, 

okunur kılınabilirse gelecek kuşaklara aktarılmış olur. Kulüp tarihinin zenginleştirilmesine 

katkıda bulunur, sportif hafızamızın korunmasını sağlar.  

Uzun soluklu iki kürekçi kardeşimiz, Celal Gürsoy ve Yüksel Taşçı’nın kolektif çalışma ürünü, 

Sayın Divan Başkanımız İrfan Aktar’ın bugün dağıtımını sağladığı kitap yukarıda söylediğim 

hususları sağlıyor. Ben kendi adıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu iki kardeşimiz, 

1995 yılından başlayan kararlı, takipçi, inatçı ve sebat gösteren çalışmaları ile, yakından 
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izlediğim bu güzel çalışmayı bizlere ilettiler. Kendi adıma büyük teşekkürümü de Sayın 

Başkanımız Ünal Aysal’a iletmek istiyorum, çünkü bildiğim kadarıyla, iki sene önce yayına 

hazır olan bu kitap çeşitli sebeplerle basılıp sizlere ulaştırılamadı. Sayın Başkana durum 

iletildiğinde, gerekli talimatları vererek kitabın en kısa sürede basılmasını sağladı. 

Galatasaray’da böyle üretici, sporcu geçmişi olan ve onlara o olanakları sağlayan kişiler beni 

sevindiriyor.  

Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunar, gelecek yeni senenin 

Galatasaray’a başarılar getirmesini dilerim. İyi günler dilerim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Erdal Günsel’e iyi dilekleri için ve bu kitabı hazırlayan arkadaşlarımıza 

teşekkürleri için biz de teşekkür ediyoruz. Sırada Taner Aşkın var efendim.  

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Divanın Sayın Üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sayın Hazirun,  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, biraz evvel Divan açılışında, yeni 

Divan üyelerimizin teşriflerinden dolayı Divanımızın bir nebze daha olsa güçleneceğini bilerek 

kendilerine buradan hoş geldin diyorum.  

Efendim, ben öncelikle şunu söyleyeyim. Birkaç konuyu bir arada, ama çok kısa, fazla 

zamanınızı almadan, ana hatlarıyla anlatmak üzere huzurlarınızdayım. Bunlardan bir tanesi, 

tüzük. Biraz evvel, Sayın Divan Başkanımızın tüzükle ilgili bir komisyon kurulduğunu ve bu 

komisyonda benim de üye olduğumu söylemesi üzerine ben kendilerine teşekkür ediyorum. 

Ben o görev alma talebimi dün akşam saat 17.00 sularında yaptım. Bunu yapmak 

zorundaydım, çünkü benden evvelki konuşmacı arkadaşlarımın birtakım düşüncelerde 

tereddüt içerisinde olduklarını biliyorum. O tereddütleri ben de yaşıyorum. Dolayısıyla, hiç 

değilse o grubun içerisinde olarak, bazı şeylerde yardımcı olma gayreti içinde bulunmak 

istedim. Ve geç de olsa, bu hususta bir teşebbüste bulundum. Yalnız ben, huzurlarınızda 

Sayın Divan Başkanıma bir şey sormak istiyorum. Şimdi, tabii değişen kanunlar var, Ticaret 

Kanunu var. Bütün bunlar bir kenara. Ama ben bakıyorum, bizim tüzüğümüz 176 madde. 167 

madde, pardon. Burada işlem esnasında, -ki ben birebir yaşadım- işlemesinde zorunluluk 

olabilecek net ve açıklık olmayan maksimum 25 tane madde var. Şimdi, bir yerde mutabık 

olmamız lazım. Ben bunu bir yazıyla Yönetim Kuruluna da gönderdim. Ne yapmak istiyoruz? 

Birinci husus, işlemeyen 25 maddeyi mi değiştirmek istiyoruz, yoksa tüzüğü tamamen mi 

yeniden değiştirmek istiyoruz? Bir kere, Divanda gündem maddesinde bu net olarak 

belirtilmemiş. Maddeler deniyor. Maddeler, birden sona kadar maddeler. Ama işlemeyen 

maddeler var. Bir de değiştirilmesi mümkün olmayan maddeler var. Galatasaray’ın örfüne ve 

âdetine, o tüzüğün içerisine yerleşmiş, yıllardan beri gelen maddeler var.  

Bakın, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir başka konuya daha geleceğim, bununla paralel 

olarak. Eğer burada sıkıntı, bu kalabalık gözüken tüzükle kulübü yönetmekse, gaye üzüm 

yemek olmalı, bağcıyı dövmek olmamalı. Bu birincisi. İkinciye geliyorum. Ayhan Bey değindi, 

Sayın Yönetim Kurulumuz uzun zamandır ısrarla ve inatla, her platformda amatör şubelerin 

zararından bahsediyor. Devamlı amatör şubeler zarar ediyor, zarar ediyor, zarar ediyor... 
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Evet, bunlar esasında amatör şubeler değil. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunların netice 

itibarıyla yarı amatör olduklarını, hatta çoğunun tamamen profesyonel olduğunu biliyoruz. 

Şimdi efendim, buradaki sıkıntıyı şöyle söyleyeyim. Alıştırarak, alıştırarak bir yere mi 

getirilmek isteniyoruz? Yani amatör şubelerden... Galatasaray Spor Kulübü, bir spor kulübü 

olarak kurulmuş. Bu branşlar var. Bu branşların zarar etmesi, tabii ki getirisi olmadığı zaman 

zarar edecektir. Ama hemen şunu söyleyeyim. Galatasaray futbol kulübü bütün malî 

kaynaklarını futbola hasrediyor. Peki, Galatasaray futbol kulübü bu şirketin ne kadar ortağı? 

Bugünkü şartlarla % 52 ortağı. Peki, siz bu şirketi niye kurarsınız? Para kazanmak için 

kurarsınız, Galatasaray’ın bütün imkânlarını oraya seferber etmek için değil. Futbolu eğer 

doğru yönetirseniz, eğer oradan yapacağınız getirilerle siz Galatasaray’a ayriyeten temettü 

ödemek zorundasınız. O şirket ne kadar doğru çalışıyor, ne kadar çalışmıyor, işte bugünkü 

hesap sistemi ile ortada. Hiç tartışmayalım. Biraz evvel çıkan arkadaşlarımız rakamları 

söylediler. Ben rakamlara da girmeyeceğim, böyle bir zorunluluğum yok.  

Ama şunu söyleyeyim. Bir toplantı evvel buradan rica ettim. Eğer sayın yönetim o toplantı 

notlarına bakarsa görecektir. Lütfen bana b planınızı veya bundan sonra ne olacağını 

söyleyin. Bunları bilmek istiyoruz. Bakın, sermaye tezyidi yapılmadı şu anda, yapılmadı. 

Gazetelerde bir şey çıktı. “Vakıfbank’a olan borç ödendi, borç kapatıldı. 500 küsur milyon 

teminatlardan düşüldü.” Pardon, 280 milyon düşüldü, affedersiniz. Şimdi bakın, ödenen borç 

40 küsur milyon lira ve borcun son taksidi. Yapılandırmaya tabi bir borçlandırma bu. 3 sene 

geçmiş, 3 sene içerisinde bu borç ödenmiş ve kaldırılmış. Bu öyle empoze edildi ki, sanki 

Galatasaray’ın Vakıfbank’a olan tüm borcu bir çırpıda ödendi, kaldırıldı. Evet. Ve 

teminatlardan da 280 milyon lira indirildi. Bunun böyle olmadığını biz biliyoruz. Ama bir 

tereddüt içerisindeyiz. Acaba o teminatlarla veya kaldırılan teminatlardan sonra yeni verilen 

teminatlarda, tekrardan bir kredi kullanımı ile mi devam ediyoruz? Bunu bilmek istiyoruz. 

Vakıfbank’a kredi sıfır oldu, ama tekrardan kredi start aldı mı, bir bilelim. Yani şöyle 

söyleyeyim. Sayın yönetim, bir bu konuda ciddi anlamda bizim bilgilendirilmeye ihtiyacımız 

var. Rica ediyorum, bir evvelki notları okuyun. Orada net göreceksiniz. Ben bundan sonraki a, 

b ve c planlarınızın ne olduğunu ciddi anlamda sordum, ama bir cevap alamadım maalesef.  

Amatör sporlarda biraz evvel değindiğim hususu bir kere daha altını çizerek söylüyorum. 

Amatör sporlar Galatasaray’a yük olmaz, ancak profesyonel sistemin iyi yönetilmesi kaydıyla. 

Har vurup harman savurarak değil, kılı kırk yararak, hesabı iyi yaparak belli bir yere getirmek 

mümkün. Şimdi, Sayın Divan Başkanımızın eski yöneticilerle ilgili çok yerinde bir ikazı var. 

Bunu ben yaşadım ve samimi söylüyorum, bu işin de kurbanı oldum esasında. Fakat önemi 

yok. Galatasaray için olabilecekti, olacak bir şeydi, oldu. Buna bakmıyorum, ama şunu 

söylüyorum. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben Sayın Başkanın niçin istifa ettiğini, 

niçin yönetim değiştirdiğini bilemiyorum. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum. Bugüne kadar ben 

sporla, futbolla ilgili pek konuşmam. Ama şunu söylemek de zorundayım. Bir futbol takımı iki 

sistem üzerine oyun kurar: Ya oyuncuya göre sistem, ya sisteme göre oyuncu. Siz senenin 

başında bir takım yapıyorsunuz. Ayrılan arkadaşlar var, o noktada. O takım yapılırken hiçbir 

reaksiyon göstermiyorsunuz, 6+0+4’ü de biliyorsunuz. Bench’te oturması gereken 7 kişinin 

Türk futbolcusu olacağını da biliyorsunuz. Ama ona rağmen transfer yapmıyorsunuz ve 
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bugün bu takım, biraz evvel arkadaşımızın da söylediği gibi, sekerek, atlayarak, hoplayarak bir 

yerlere gitmeye çalışıyor. Şimdi, bunu bilmemek mümkün değil. Biliyorsunuz. Niye 

yapmadınız? Paranız mı yoktu, anlaşamadınız mı? Futbolcu mu bulamadınız? Tabii bunun 

cevabını burada vermeleri lazım, medyada değil.  

Ama bakın, yine bir şey söylüyorum. Dün veya evvelsi akşam, -pardon, çok affedersiniz- bir 

televizyon programında, eski bir yönetici arkadaşımız, -isim söylememin de mahzuru yok- 

Sayın Abdurrahim Albayrak. Doğrusunu isterseniz, ben bir Galatasaray yöneticisine hiçbir 

anlamda yakıştıramadım. Sayın Abdurrahim Albayrak’ı kimse herhangi bir şeyle oraya davet 

etmedi. Görev verildi, geldi, görev aldı. Serum şişesiyle, iğnelerle, 40 derece ateşle, 

ailesindeki fedakârlıklarla, televizyonda da bunları anlatmakla insanın eline bir şey geçmez. 

Bir görev almışsınız, bunlar o işin fedakârlık bölümü. Yapmışsınız bunları. Ama onun 

akabinde, -medya bunu gayet iyi kullanıyor- iki dakikalık, üç dakikalık bir film, televizyon 

seyrettiği enstantaneleri ekrana veriyorlar. Olacak şeyler değil bunlar. Bakın, ben Sayın 

Başkanın o konudaki hassasiyetine katılıyorum. Bunlar Galatasaray camiasının kaldıracağı 

şeyler değil. Şöyle söyleyeyim. Gün içerisinde zaman zaman birçok insanla muhatap oluyoruz 

ve bunlar bizim kafamıza kakılıyor. Ben kendisinden rica ediyorum, bu kürsüden 

sesleniyorum. Bir daha bu tip hareketleri yaparken, bir kere değil, bin kere düşünür inşallah.  

Şimdi, benim son sözüm şu. Biz Galatasaraylılar olarak, kendi içimizde bir tesanüdü maalesef 

sağlayamıyoruz. Çok da mühim değil. Öyle ya da böyle, bu işi götürüyoruz. Ama bir yanlış var. 

İşin en büyük noktası orası. En püf noktası daha doğrusu. Biz herkesle kavga ediyoruz. 

Herkesle kavga ediyoruz. Niye kavga ediyoruz, ben anlamıyorum yani. Ne var? Fedarasyonla 

kavgalıyız, medya ile kavgalıyız, rakip takımlarla kavgalıyız. Bir sürü yerle kavgalıyız. Niye 

kavgalıyız? Ne istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Bakın şöyle söyleyeyim. Bu politika ile... Yani 

bu politikadan kastım şu. Gündem maddesi yaratarak sistemi götürmek istiyorsanız, 

yönetmek istiyorsanız, bu politika son derece yanlış. Bununla bir yere gidemeyiz. Galatasaray 

mektebinde de, Galatasaray camiasında da Galatasaraylılara öğretilen hiçbir zaman kavgayla, 

dövüşle, bağırışla, çağırışla bir yere varmak değil. Bize böyle öğretildi, bundan sonra da böyle 

olması lazım. Kimse bizim hakkımızı yiyemez. Galatasaray’ın büyüklüğü tartışılmadığı gibi, 

Galatasaray’ın bu konuda elini kolunu bükecek bir kuvveti de görmeyin. Lüzumsuz yere sanal 

güçler yaratmayalım. Böyle bir şey yok. Adam gitsin, önce kendi kapısının önünü süpürsün. 

Ondan sonra bize gelsin. Bizimle bir işi yok insanların. Ama biz en ufak bir şey olduğu zaman, 

muhatap almamamız gereken kim varsa -şahıs veya kurum, ayırt etmiyorum- bunları 

muhatap alıyoruz. Bunun zararı bu kulübe dokunuyor ve dokunmaya da devam edecek. Ben 

sayın yönetimden, bu hususta bilhassa rica ediyorum. Bu konuya lütfen dikkat edelim. 

Galatasaray’ın hakkını müdafaa etmek, yeri geldiği zaman çok başka şekilde olur. Ama onun 

bir ölçüsü var. Bir de zamanı ve zemini var.  

Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2014 yılında özellikle camiamıza, tüm camia 

mensuplarına ve Türk spor kamuoyuna sağlık, saadet, mutluluk ve esenlikler diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.  
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Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Taner Aşkın’a biz de teşekkür ediyoruz. Tüzükle ilgili kısa bir şey sordu. Onu 

açıklığa kavuşturayım. Bu karar metnini, bu paragrafını okuyorum. 2010 yılında yürürlüğe 

giren tüzüğümüzün ana hatlarını muhafaza etmek kaydıyla, yani yeni icatlar çıkarıp, 

bambaşka bir tüzük yapalım, efendim, kısacık bir tüzük yapalım, bol yönetmelik filan gibi 

icatları hariç tutmak üzere bu kayıt kondu. 3 yıl içinde uygulamada görülen eksiklikler ve 

aksaklıkların düzeltilmesi, bahsettiği işlemeyen hükümler varsa tabii ki komisyon onları 

değerlendirir. Ayrıca, bizler de değerlendiririz. Görevimiz zaten bu. Efendim, Yönetim 

Kurulundan önce son konuşmacı Sayın Rasim Zaimoğlu.  

Rasim Zaimoğlu 

Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Basın 

Mensupları,  

Hepinize saygılar sunarak konuşmama başlıyorum. Ben bugün birkaç konuda kendi 

gördüklerimi anlatmak istiyorum. Özellikle hepimizin dikkatini çekti, burada bazı arkadaşlar 

da dile getirdi. Ama ben bir defa daha vurgulamak istiyorum. Çok büyük bir camia olarak, 

Juventus maçında galip gelmemiz dolayısıyla büyük bir mutluluk yaşadık. Ancak yaşanan 

aksaklıklardan dolayı da çok büyük üzüntü duydum. Açıkçası, çok büyük bir camiaya, bir kar 

temizleme olayında, çok küçük bir hadisenin kolayca halledilmesi gerekirken 10 kişiyle, 5 

kişiyle bir saha süpürme olayında ben gerçekten şok yaşadım. Milyonlarca lira verdiğimiz 

çimin tekrardan bozulması da beni son derece yaraladı. Bunu burada bir kere daha 

vurgulamak istiyorum. Acaba orada 10 kişi yerine 100 kişi, 200 kişi ile ve daha güzel bir 

metotla bu iş çok daha süratli yapılamaz mıydı diye soruyorum. Ayrıca, şunu da söylüyorum. 

O maç orada devam etseydi belki kaybedecektik. “Her işte bir hayır vardır”. O maçın ertesi 

güne ertelenmesi, belki bizim burada yüzümüzün gülmesine sebep verdi.  

İkinci olay, aynı maçta belki hepimizin dikkatini çekti, burada arkadaşlar da vurguladılar. Ama 

ben bir başka yönüyle bu olaya yaklaşmak istiyorum. Bu çatı olayı. Çatı olayı gerçekten bir 

kaos şeklinde devam ediyor. Ama bu kaostan en büyük zararı da biz çekiyoruz, Galatasaray 

Kulübü çekiyor. Ben devlette uzun seneler görev yapan bir kişiyim. Uzun seneler siyasette 

bulundum. Ama hep şunu gördüm, devletle kavga olmaz. Burada zararı çeken, bir yerde 

Beden Terbiyesi değil. Burada zararı çeken Galatasaray Kulübü’dür. Onun için, bu çatının 

kapatılması olayı da bence Galatasaray’ın işidir. Ha, bunu nasıl yapabiliriz? Nereden kaynak 

sağlayabiliriz? Onu da gündeme getirmek için burada söz aldım. Bence, stadımızın yapısını 

hepimiz görüyoruz. Bir taş yapı şeklinde. Bir kere daha ben burada gündeme getirmiştim. Ölü 

bir yatırım şeklinde duruyor. Dünyanın her yerinde bunu görüyoruz. Bir giydirme yapılabilir. 

Reklam giydirmesi yapılabilir. Yönetim Kuruluna bir kere daha sunmuştum ben bunu, 

söylemiştim. Bu giydirme ile hem üstten bir reklam şirketi ile anlaşılabilir. Saha çok daha 

güzelleştirilebilir bu şekliyle. Hem yukarıdan, hem yanlardan ışıklandırılarak ve giydirilerek, 

bu kaynak buradan sağlanarak çatının kapatılması olayını ben yönetimin çok kolay bir şekilde 

çözeceğine inanıyorum. Orada değerli arkadaşlarımız var. Özkan Olcay Beyle yönetim 

kurullarında, Futbol Federasyonunda çok değerli başkanımızla beraber bulunduk. Değerli 

arkadaşlarımızın çoğunu da tanıyorum, ediyorum. Bu konuda da özellikle dikkatlerini çekmek 
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istedim. Bence, çok kolay halledilmesi. Bir an önce, Galatasaray Kulübü’nün menfaati 

yönünden halledilmesi gereken bir olay.  

Başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu, Futbol Federasyonu. Ben bir şeyi burada vurgulamak 

istiyorum. Geçen seneki şampiyonluğumuz, bir yerde belki de şartların bize getirdiği bir 

şampiyonluktu. Ama eğer bu Futbol Federasyonu bu sene devam ederse, ben şampiyon 

olacağımıza kesinlikle inanmıyorum. İçinizde inanan varsa elini kaldırsın. Bir kişi kaldırdı, iki 

kişi kaldırdı. İnşallah oluruz. Kasım ayında çok üzüldük, inşallah Mayıs ayında çok güleriz. Çok 

mutlu oluruz, ama ben inanmıyorum. Bence, bu konunun süratle halledilmesi lazım. Yani tek 

çare, Futbol Federasyonunun bu yönetiminden bir an önce kurtulunması. Bunun için ne 

yapılması gerekiyorsa, sadece yazıyla değil, kamuoyu yaratılması ile başlanması lazım. Çok 

büyük bir kamuoyu yaratabilecek büyük bir güce sahibiz. 25 milyon taraftarımız var ve sosyal 

medya diye çok büyük bir olay var. Ben de bu sosyal medyanın içindeyim. Ben de hemen 

hemen her gün yazıyorum, “Futbol Federasyonu, derhal istifa!” diye yazıyorum.  

Bakın, Türkiye’nin yüz karasıdır bu Futbol Federasyonu. Bugün kendi başkanı olduğu kulüp 

dahi, Beşiktaş Kulübü dahi bu Futbol Federasyonundan şikâyetçi ise biz niye duruyoruz? Niye 

faaliyete geçmiyoruz? Niye Genel Kurulu toplamak için biz bu adımı atmıyoruz? Bakın, 

bundan yaralı olan, net bir sürü kulüp var. Trabzonspor var, Bursaspor var, Galatasaray var, 

Beşiktaş var ve diğer kulüpler var. Burada Genel Kurulu harekete geçirmemiz lazım. Sosyal 

medyayı ayaklandırmamız lazım. Bunları yerinden düşürmeden bizim gülemeyeceğimizi 

bildiğimiz için, Mayıs ayında gülmek istiyorsak, bu Futbol Federasyonunu bir an önce 

göndermemiz lazım diye düşünüyorum.  

Son olarak, başka bir olaya değinmek istiyorum. Benim torunum 13 yaşında ve kız çocuğu. Şu 

anda, yüzmede hem kelebekte, 100 metrede, 200 metrede, hem de serbestte Türkiye 

birincisi, Türkiye şampiyonu, Türkiye rekortmeni. Ama Galatasaray bayrağı altında 

yarışmıyor, Enka bayrağı altında yarışıyor. Enka’nın talebesiydi, Enka bayrağı altında yarışıyor. 

Burada Sami Çölgeçen arkadaşımız çıktı, 5-6 ay önce bunu vurguladı, söyledi. “Derin 

Zaimoğlu diye bir kız var. Bu Türkiye şampiyonu, Türkiye rekortmeni. İşte serbestte şöyle, 

kelebekte böyle vs.” diye söyledi. Ben de çok üzüldüm, benim de dikkatimi çekti. Dedim ki, 

acaba ne yapayım da ben bu çocuğu kandırayım. Babası da bizim kongre üyemiz, oğlum. 

Dedim ki, ne yapayım da bunu Galatasaray’a alayım. E, ne yaptım? İkna ettim çocuğu, çünkü 

bir gün gördüm ki, bu kürsüde; birinci sırada Enka bayrağı, ikinci sırada Galatasaray bayrağı. 

İçime büyük bir hüzün çöktü. Dedim ki, Galatasaray bayrağının her zaman birinci olması 

lazım. Öyle değil mi, arkadaşlar?  

Değerli Arkadaşlar,  

Ben kendisini ikna ettim. Buradan girişimde bulundum, telefon ettim. Ben Sayın 

Cumhurbaşkanını bile iki kere ararım. Sayın CEO’muzu iki kere aradım, not bıraktım 

kendisine. Konuyu da söyledim. Danışmanları çıktı. Maalesef geri dönen hiç olmadı. Maalesef 

geri dönen hiç olmadı. Ben bunu -yaz başında, tahminen Haziran civarında, Haziran 

ayındaydı- söylemek zorunda kaldım. İnşallah bundan sonra, bu şekilde bir uygulama olmaz. 

Vurgulamak istediğim başka bir şey daha var. Galatasaray’ın 25 milyonluk büyük bir camiası 

var. Dev bir kuruluş. Kurumsallaşıyoruz, doğrudur. Sayın Başkan dahi, sayın başkan 
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vekillerimiz, Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız, hepsi kardeşimiz, hepsi arkadaşımız, belki 

benden çok daha iyi biliyorlar bu konuyu. Ama benim bir teklifim var. Galatasaray 

kurumsallaşırsa, oraya kurumsal görevliler bulabilir diye düşünüyorum. Kurumsal görevli 

nasıl olur? Sadece ve sadece masraflarını alarak -işte uçak masrafı, otomobil, evinden 

gidecek, gelecek, masraflarını alacak- orada gönüllü olarak görev yapacak milyonlarca 

Galatasaraylı var. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Lütfen bu yapıya dönelim, lütfen 

arkadaşlar. Ben bir hesap ettim. Bizim herhâlde -siz net rakamları vereceksiniz burada- ayda 

yaklaşık 1 milyon TL civarında kurumsal giderimiz var. Doğru mu, bilmiyorum. Arkadaşlarımız 

malî açıdan bize cevap verebilirler. 1 milyon çarpı 12, senede 12 milyon TL bir giderimiz var 

kurumsal yapıya ödenen, yani 6 milyon dolar. 6 milyon dolar neler yapmaz! Ben yapının 

gönüllü arkadaşlarla doldurulabileceğine -25 milyonluk büyük bir camiadan- inanıyorum. Bir 

sürü emekli olmuş arkadaşlarımız var. Burada fedakâr olarak bizler görev yapabiliriz. Ben 

veya başkaları veya diğer arkadaşlar. Bir sürü milyonlarca Galatasaraylı burada görev 

yapabiliriz. Ben bunu da bir kere daha vurgulamak istedim.  

Naçizane görüşlerim bunlar. Yeni senenin başta Galatasaray’ımıza, hepimize ve sizlere 

mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Rasim Zaimoğlu’na biz de teşekkür ediyoruz. Eski bir Futbol Federasyonu 

yöneticisi olarak bu kadar eleştiri getirmesi de dikkat çekiciydi. Efendim, söz Sayın Yönetim 

Kurulunun.  

Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan 

Sayın Divan Başkanım, Değerli Galatasaraylılar,  

Çok sayıda konuya değinildi. Bu sebeple, biz Yönetim Kurulu olarak aramızda bir görev 

paylaşımı yaptık. Ben şu anda size stat konusu ile ilgili genel bir bilgilendirmede bulunacağım. 

Daha sonra, diğer Yönetim Kurulu arkadaşlarım kendileriyle ilgili konularda sizi 

aydınlatacaklar.  

Öncelikle, statla ilgili şunu söylemek lazım. Daha önceki yönetimlerimiz stadın bu noktaya 

gelmesi için tabii ki ciddi emek sarf ettiler. Herhâlde 10 yıllık bir zaman diliminde stadımız 

belli bir seviyeye geldi. Bu yeni stadımız yapıldı. Galatasaray’a herhangi bir bağışta 

bulunulduğu veya bir ulufe verildiği şeklindeki söylemleri tabii ki hiçbirimizin kabul etmesi 

mümkün değil. 49 yıllığına üst hakkına sahip olduğumuz, bağımsız, daimi nitelikte bir üst 

hakkına sahip olduğumuz Mecidiyeköy’deki stadımız, ki hep biliyorsunuz, bir protokolle 

kulübümüze tahsis edilmişti. Bunun karşılığında da, Galatasaray 69 milyon dolar civarında bir 

rakam ödeyecekti. Bunun bir bölümü de zaten o yıllar içerisinde ödendi. Bu protokol devam 

ederken, rahmetli Başkanımız Sayın Özhan Canaydın döneminde yeni bir anlaşmaya varıldı. 

Bu anlaşma karşılığında, biz Seyrantepe’de 320 dönüm gibi bir alanı alıyorduk. Onun 

karşılığında, Mecidiyeköy’deki arsamızı veriyorduk. Yeni stadımızı bu takas karşılığında 

yapacakken, şartların değişmesi ile biz 320 dönümün yaklaşık 200 dönümünü iade ettik. Geri 

kalan bölümün üzerine de, devlet bilabedel -bu çok önemlidir- bir stat yapmayı bize taahhüt 

etti. Şimdi burada, tapu vardı, yoktu, bunları tartışmaya çok fazla gerek yok. Ben geçmişinden 
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biraz bahsetmek istedim, çünkü Galatasaray’ın tazminat ödeme yükümlülüklerinden de 

bahsediliyor.  

Şimdi, önce çatıya gelelim, çünkü tazminat konusu çatı ile alakalı olarak kamuoyunda 

dillendiriliyor. Çatının yapılması ile ilgili olarak, inşaat şartnamesinde herhangi bir husus yok. 

Bu olay daha sonradan gündeme geliyor. Çatının yapılması ile ilgili her ne kadar bir protokol -

içerisinde başka taahhütleri de içeren- daha sonra yapılsa da, biz Yönetim Kurulu olarak, bu 

karşılıklı taahhütlerin bir bölümünün pek de hukuki olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda da 

çeşitli müzakerelerimiz devam ediyor. Tazminat ödenebilmesi için, bir kere, teknik bazı 

aksaklıkların olmuyor olması lazım. Ve Galatasaray Spor Kulübü’nün de bir kusurunun olması 

lazım. Şu anda stadımız, takdir edersiniz ki, çok büyük bir kitleye sahip. Hâlâ oturmalar 

gösteriyor. Yani stadımızda çeşitli dilatasyon problemleri mevcut. Çatı kapakları çok büyük 

malzemeler. Bunların işleyebilmesi için, -tekerlekli bir malzeme- 5 milimetreden fazla bir 

arada fark olmaması gerek, yani stat 5 milimetreden fazla oturduğu zaman bu kapakların 

çalışamaması söz konusu oluyor. Bu birinci problem. 

İkinci problem ve daha önemli olan problem şu. Hatırlarsanız, geçen sene, stadımızla ilgili, bu 

çimlerin değiştirilmesi, daha sonra drenaj kanallarının değiştirilmesi ile ilgili iki tane sunum 

yapmıştık. Şu anda stadımız, mevcut çatı düzeni ile bile maalesef günde sadece 1 saat 

doğrudan ışık alabiliyor. Dik ışık alabiliyor. Eğer biz şu anda çatıları eklesek, -diyelim ki hiçbir 

teknik problem yok başka- çatı mekanizmalarını eklesek, bu güneşlenmeyi biraz daha 

azaltıyoruz. Çünkü yeni eklediğimiz malzeme ister istemez yeni çıkıntılar yapıyor sahanın 

üzerinde ve güneş almayı etkiliyor.  

Biliyorsunuz, biz geçen sene bütün drenajı değiştirdik. Bütün sahayı kaldırdık ve yaklaşık 80 

santim civarında toprağı kazarak çok çeşitli katmanları yeniledik. Altındaki ısıtma sistemini 

tekrardan yeniledik. Bütün bunları yapmamıza rağmen, Juventus maçında belli bazı şeyler 

oldu. Bir kar yağdı, biliyorsunuz. O konuda da bilgi vermek istiyorum. Şunu iyi ayırmamız 

gerekiyor. Bizim yeni yapmış olduğumuz sistem, altındaki ısıtma, karı eritmek üzere yapılmış 

bir sistem değil. Baştan beri, böyle dizayn edilmiş bir sistem değil. Çimin daha iyi 

yaşayabilmesi için, -bize teknik arkadaşların verdiği bilgiye göre size naklediyorum- sıcaklık 10 

derecenin altına düştüğünde, bu çimin köklerinin ısıtılması gerekiyor ve biz çim köklerini 21 

dereceye kadar, alttan geçen su borularıyla ısıtıyoruz. Juventus maçından önce de, o sistem 

yaklaşık 2 haftadır aralıksız olarak çalışıyordu.  

Juventus maçında ne oldu? Şu oldu. Meteorologların serpintili kar dedikleri bir şey yağdı. O 

da buz şeklinde yağan bir kardı. Şöyle izah ettiler CNN’de, ben size onu tekrar nakledeyim. 

Kar yağmaya başlıyor, sıcak hava katmanı ile karşılaşıyor, su haline geliyor. Tekrar soğuk hava 

katmanı ile karşılaşıyor, buz haline geliyor ve o şekilde yağıyor. Juventus maçında sahanın 

zemini futbol oynamaya elverişli idi. Ama oyuncuların ve hakemlerin görüş açısı çok azalmıştı 

ve yüzlerine rüzgârla beraber buz çarpıyordu. O sebeple, maçın ertesi güne alınmasına karar 

verildi. Dikkat ettiyseniz, bir sonraki gün oynanan maçta yine kar başladı, fakat 15-20 dakika 

sonra o kar ortadan kalktı. Görünmez hâle geldi. Yani bizim stadımızın ısıtma sisteminde bu 

anlamda bir problem yok.  
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Galatasaray Spor Kulübü’nün şu anda temerrüt içinde olduğu bir konu olduğuna da biz 

inanmıyoruz. Kendi hukuki yorumumuz bu şekilde, çünkü teknik imkânsızlık var, 

yapamıyoruz. Avrupa’da veya dünyanın başka yerlerinde, stat kapalı olacaksa bütün sahanın 

komple çıkması gerekiyor dışarıya. Yani parça parça da çıkartamıyorsunuz. Bütün saha toplu 

olarak çıkacak ve tekrar içeri girecek. Biz bugün sahamıza ektiğimiz çimin aynısını yine stadın 

bulunduğu bölgede, dışarıya ekiyoruz. Stadın dışında 10-15 santim köke ulaşan çim, bizim 

stadımızın içerisinde 3-4 santimi geçmiyor. Yani çimde de bu anlamda bir problem yok. Fakat 

stadın ışık almamasından dolayı bir problem var.  

Yine geçen sene size arz etmiştik, yaklaşık 1 milyon euro civarında vererek grow light 

dediğimiz, çimi sürekli aydınlatan bir sistem, ışık veren bir sistem satın almak durumunda 

kaldık. Bu sürekli çalışıyor ve maalesef, bize yaklaşık 600 bin ile 800 bin TL arasında elektrik 

parası ödettiriyor yıllık olarak. Yani stadımızın dizaynı, maalesef, çimin kapalı bir ortamda 

yaşamasına izin verecek bir şekilde yapılmamış.  

Biliyorsunuz, son günlerde, Sayın Spor Bakanı da, hatta Sayın TOKİ Genel Müdürü de, 

kapaklar yapılmazsa da olur, dedi. Bizim de zaten şu andaki düşüncemiz, en azından şu 

dönemde bunu yapabilme imkânımız yok. Başka alternatifler deniyoruz şu anda. Daha fazla 

nasıl ışık alır diye, stadın çatısını şeffaflaştırma konusunda bir proje devam ediyor. 

Almanya’dan bir firma, mevcut durumda ne kadar güneş ışığı alıyor ve ne kadar alması lazım 

hangi bölgesinin diye bize bir etüt yaptı, verdi. Buna göre de, çatının hangi bölümlerinde 

şeffaflaştırma yapılarak daha fazla ışık girmesi gerektiği konusunda çalışmamız devam ediyor. 

Projemiz devam ediyor, daha doğru söylemek açısından. Bu proje bittiği zaman, o dönemki 

şartlar içerisinde -bizim yönetimimiz döneminde olur, bizden sonra olur- tekrardan bu konu 

değerlendirilebilir. Eğer şeffaflaştırma ile yeterli ışık alınıyorsa, belki o zaman çatının 

kapatılması tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum.  

Son olarak, bir şey daha arz etmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü şu ana kadar stada 30 

milyon TL civarında ekstra bir yatırım yapmıştır, maalesef, eksik yapılan, hatalı yapılan veya 

iyi kalitede yapılmayan bazı işlerden dolayı. Yine bir bu kadar daha yatırımın, bir bölümünün, 

hepsinin değil ama bir bölümünün bu sebeple tekrardan yapılması gerekiyor. Çünkü 

çatlamalar oluyor, dilatasyonlarda problem oluyor, asfaltlarda problem oluyor, dış 

drenajlarda problem oluyor. Maalesef, biz bunları yaşıyoruz. Bunlarla ilgili de, Galatasaray 

Spor Kulübü gerekli yatırımları yapmakta ve yapmaya da devam edecek. O sebeple, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün bu konuda bir temerrütte olduğunu söylemek mümkün değil 

diye düşünüyoruz. Saygılarımı sunarım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Teşekkür ediyoruz. Evet, başka kim söz almak istiyor efendim? Buyurun Gündüz Bey.  

Yönetim Kurulu Üyesi Aka Gündüz Özdemir  

Sayın Divan, Çok Değerli Divan Üyesi Galatasaraylılar ve Değerli Yönetim Kurulu 

Arkadaşlarım,  

Dikkat ettiyseniz, ben bu yönetime Ünal Aysal Beyle beraber katıldım. Katıldığım günden 

bugüne kadar da, hiçbir şekilde kamuoyunun karşısına geçmedim. Buna özen gösterdim. 
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Kendi değerlerim ölçüsünde, sadece bir kez bu salonda sizlerle muhatap oldum, onda da 

kurumsallığı anlatmaya çalıştım. Bir defa, böyle bir topluluğun içinde bulunmaktan dolayı son 

derece gurur duyduğumu canıgönülden söylemek istiyorum. Burada, Türkiye’nin en değerli 

insanlarını dinlemekten hakikaten başka bir boyutta tecrübe kazanıyorum. Başka bir boyutta 

mutlu oluyorum. Ama sanırım biraz yanlış anlamaktan, belki de çok fazla dikkat etmemekten, 

yeri geliyor, çok kırıcı eleştiriler yapılıyor bu salonda. Bugüne kadar birçoğunu dinledim, 

hiçbirisine de cevap vermek istemedim. Fakat bugün, gerek Ayhan Özmızrak arkadaşımın 

bana yönelttiği sıfatın gereği ve gerekse sayın hocamın başlarken yaptığı konuşma dolayısıyla 

söz alıp iki satır konuşma ihtiyacı hissettim. Kimseyi kırma gibi bir amacım yoktur, lütfen 

yanlış anlaşılmasın. Bu itibarla, eğer böyle bir şey olursa peşinen özür dilerim.  

Bir defa, sayın hocamın, “kulübün yönetildiği zihniyet tüylerimi diken diken ediyor” demesi 

hakikaten beni fevkalade üzmüştür. Ve devamında, bu konuda son derece yetkili bir insanın, 

“yapılanlar, kurumsallık ve kulüp değerleriyle bağdaşmıyor” diye bu topluluğa konuşmasının 

da hakikaten tekrar düşündürücü olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Efendim, 

müsaadenizle, çok basit anlamda şunu söylemek isterim. Kurumsallık, en basit tarifi ile, aynı 

amaç için çaba sarf eden insanların birbirlerini anlayabilmeleridir. En basit tarifi ile bu yapılır. 

Yani iletişimdir. Burada, bu salondaki herkesin de, yönetmek için iletişimin ne kadar önemli 

olduğunu yüzde bir milyon bildiklerinden de eminim. Şimdi, bunu sağlayabilmek için, 

amacımızı ve ona ulaşmak için ne yapacağımızı, tüm Genel Kurul üyeleri dahil, yazılı olarak 

dağıttık, hatırlarsanız ve dolayısıyla, sizlere de gönderdik. Bu salonda, ben ve Hakan Akbaş 

arkadaşımız, yaklaşık 2 saat süren bir açıklama ile bunun ne olduğunu da dilimizin döndüğü 

kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Ben o tarihten beri, katıldığım Divan toplantılarında hep 

bekledim ki, bu doküman üzerinden çok pozitif eleştiriler yapılsın ve biz kurumsallığı bu 

eleştiriler üzerinden daha olgun, daha pozitif, daha işe yarayan, daha katma değer yaratan 

bir yerlere getirelim. Fakat özür dilerim, hakikaten özür dilerim, bir kez bile bu salonda 

bununla ilgili bir şeyin konuşulduğunu işitmedim.  

O dokümanda, bu kulübün hangi istikamete doğru yöneltileceği, bunun nasıl yapılacağı, 

bununla ilgili stratejiler genel olarak yazılmıştı. En azından, -mazeret olsun diye 

söylemiyorum- sportif hedeflere sadece baktığınızda, ilk 3 yıl içerisinde 2 defa şampiyon 

olmak gibi çok basit bir hedefimiz vardı. Şimdi, Sayın Başkan, ben bunu 2 defa yaptım 

diyebilir. Yeterli midir? Hayır. 3. sene de şampiyon olunabilir. Bahsi diğer. Onun için, affınıza 

sığınarak, lütfen eğer buna inanıyorsanız, empati yapalım, özeleştiri yapalım, lütfen bu 

doküman üzerinden çok daha pozitif eleştirilerle yönetimi eleştirelim, yönetime de katkıda 

bulunalım diye size teklif etmek istiyorum.  

Tekrar özür dileyerek, saygılarımı sunmak istiyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Gündüz Özdemir’e teşekkür ediyoruz. Sayın İkinci Başkan, buyurun.  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Özkan Olcay  

Sayın Başkan, Divanın Sayın Üyeleri, Galatasaray Divan Kurulunun Saygıdeğer Üyeleri,  
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Sizleri saygı ile selamlıyorum. Efendim, bugün gayriihtiyari, şöyle gerilere doğru gidip, benim 

hatırlayabildiğim, Ulvi Yenal’lardan, Suphi Batur’lardan başlayarak, daha sonra da Mustafa 

Pekin, Ali Uras, Ali Tanrıyar, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun ve ondan sonra 

devam eden Özhan Canaydın, Adnan Polat ve en nihayet şu anda görevde bulunan bizler, 

Ünal Aysal’ın başkanlığında görev yapan kişiler olarak, geçmişten bugüne bizim malî açıdan, 

kongrelerimizde geldiğimizde borç durumumuz şu kadardı, şimdi biz görevi teslim ederken 

bu borçlarımızı şu kadar eksilterek ayrılıyoruz diyen bir tane başkan ben hatırlamıyorum. Bu 

borç ekonomik konjonktürdeki gelişmelerden dolayı da belki çok hafif miktarlarda bir farklılık 

gösterebilir, ama hem büyümelerin ortaya koyduğu ihtiyaçlardan, hem de ekonomik 

konjonktürden dolayı, borçlarımızın bir miktar artmış olmasını, tabii ki biraz da bu yönden bir 

değerlendirmekte yarar görüyorum.  

Şimdi, Galatasaray’ın koyduğu hedefler itibarıyla, biz büyük bir sorumluluğu üstlenmiş olarak 

Galatasaray Genel Kurulunun ve Galatasaraylıların önüne çıktık. Dedik ki, Avrupa’da en 

başarılı 10 tane kulübün içine girmeyi hedefledik. Bunu derken, gayet tabii ki, bu 10 tane en 

büyük kulübün bütçelerini tetkik ettiğimizde gördük ki, en yukarılardaki Real Madrid, 

Barcelona, Manchester United, Bayern Münih ve diğerleri, şöyle bir sıralandığında, bütçeleri 

450 milyon euro’dan başlayıp, 20’şer, 30’ar azalarak, 10. sıraya geliyor ve 10. sıradaki 320 

milyon euro’larda onu tamamlıyor. Geçen sene Galatasaray’ın kazanmış olduğu başarılara 

rağmen, kapattığımız bütçedeki rakamımız 139 milyon euro’ydu. Avrupa kupalarında 

oynadığımız içindir ki, oradan elde edilen yaklaşık 60 milyon civarındaki ilave gelir, bizim ülke 

içinde yapmış olduğumuz müsabakalarda elde ettiğimiz gelirlerin üstünde bize bir manevra 

kabiliyeti kazandırmıştır.  

Uzatmadan şunu söylemek istiyorum ki, Türkiye sınırları içinde kalarak, Türkiye’de oynanan 

maçlardan, televizyon yayın gelirlerinden elde edilen paralarla, Avrupa’da bugün herkesin 

imrenerek takip ettiği Champions League’deki müsabakalara katılmamız maalesef mümkün 

değil. O hâlde , bir taraftan büyümeyi, fakat büyürken de, bu büyümenin getirdiği riskleri 

akılcı bir şekilde kullanarak Galatasaray’ın yönetilmesi, büyümesi ve gelişmesi açısından en 

doğru yol ve en doğru sistem olacaktır düşüncesini benimseyerek yola çıktık. Galatasaray’ı 

hiçbir şekilde küçültmeden, fakat bu büyümeyi sağlarken de Galatasaray’ın ihtiyacı olan 

finansman yükünü çok dikkatle organize etmemiz gerektiğini gördük. Şimdi, bir taraftan en 

büyük başarıları kazanmayı hedefleyeceğiz, bir taraftan da bu başarılar kazanılırken, yapılan 

temaslar, bankalarla organize edilen borçlanmaların ne gibi sonuçları olacağını da tabii ki biz 

de hesap ediyoruz. Ama bu konularda eleştiri yaparken, ortaya çıkan sonuçları da hiç 

görmezden gelmemek lazım. Yani biraz evvel yapılan eleştirilerde, Galatasaray’ın son 2 

senenin şampiyonu olduğunu, futbol dışı branşlarda en az 9 ayrı branşta şampiyonluk 

kazandığımızı ve tesislerimiz de tek tek gözden geçirildiğinde, Kalamış’ın eskisinden daha 

güzel bir şekilde modernleştiğini, Galatasaray Adası’nın, burada çok farklı görüşler olabilir 

ama şu anda Boğaz’ın incisi niteliğinde bir duruma gelmiş olduğunu, Florya’daki tesislerimizin 

ve diğer tesislerimizin daima ileriye götürülmesi için hamleler yapmak içinde olduğumuzu bir 

şekilde ifade etmek istiyorum.  
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Şu anda, Galatasaray adına söylenmesi gereken önemli bir şey, her şeyden evvel 

Galatasaray’da huzuru tesis edecek tutum ve davranışların da gündemde tutulmasının 

camiamız için hayırlı olacağını düşünüyorum. Yalnızca eleştirerek, yalnızca işin ters tarafını 

söyleyerek, bir taraftan kurumsallaşmaktan bahsetmek, diğer taraftan da Galatasaray’ın 

yapmış olduğu çalışmaları biraz da ağır bir şekilde eleştirmek teşvik edici olmuyor. 

Galatasaray’ın rahatlatıcı bir atmosferde kendini anlatabilmesi açısından, bu konuda ben, 

sayın Divan üyelerimizin, sayın taraftarlarımızın da şimdiye kadar elde etmiş olduğumuz 

başarıları da göz ardı etmemeleri gerekir diye düşünüyorum.  

Son olarak, Juventus önünde kazanmış olduğumuz başarı sonucunda, Şampiyonlar Ligi’nde 

oynayacak ilk 16 içinde olmamız da ihmal edilecek bir başarı değil. Oradan elde edilecek 

gelirlerin bütçemize büyük bir katkısı olacağı bir gerçek. Bunun dışında, diğer branşlarda da, 

Galatasaray’ın futbol dışı gelirleri yetmediği için, futboldan elde edilen gelirlerle öbür 

branşlarımızı da canlı ve ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yönetim Kurulu toplantılarımızda, 

yüzmede, kürekte, basketbol bayanlar ve erkeklerde, voleybol bayanlar ve erkeklerde, 

hepsinin bütçe taleplerinin giderek artan bir şekilde önümüze geldiğini görüyoruz. Bunların 

hepsinin gelir hesabının da nereden gelip nasıl bu imkânların oluşturulduğunu da güzelce 

hesap etmemiz lazım.  

Şimdi, Galatasaray bu işlerin içinden çıkabilmek için, şu anda 55 milyon olan sermayesini 600 

milyon liraya çıkarmak için SPK’dan gelecek müsaadeyi almak için aylardır bekliyoruz. Bu 

müsaadenin gelmesi ile birlikte Galatasaray’ın önü büyük ölçüde açılacak ve bu operasyonun 

devamında atacağımız adımlarla, malî açıdan Galatasaray’ı ferahlatacak bir sürü yeni 

haberleri sizlere sunmak fırsatını bulacağımızı düşünüyoruz. Ama her nedense, verilen 

soruların hepsine tatmin edici cevaplar sunmamıza rağmen, bugüne kadar bu sermaye artışı 

talebimiz böyle istenmeyen bir şekilde geciktirilmek istenmiş bir tablo ile bizi karşı karşıya 

bırakıyor. Bu hamlemizin beraberinde, Galatasaray’ın sportif tesisleri ile ilgili de yeni 

hamleler ve yeni yatırımlar için planlamalar içindeyiz. Fakat tabii bütün bunlar malî dengeler 

içerisinde cereyan etmek durumunda. Bu olayları yalnızca niye olmuyor, niye gitmiyor değil, 

biraz da, hani “selavat kolaylığa bağlıdır” derler, biz de biraz selavatın bizim tarafımıza yakın 

olduğunu hissetmek istiyoruz.  

Bu çerçevede, önümüzde bir aylık bir tatil sürecine gireceğiz. Bu bir aylık tatil sürecinde, 

Galatasaray’ın yaralarını sarmak, takımın eksik olan taraflarını düzeltmek ve ondan sonra da, 

Malî Kongreye sıra gelecek, ki Malî Kongreye de tatilden sonra 1.5-2 aylık bir süre kalıyor. 

Bütün hazırlıklar, bütün hesaplar Malî Kongrede önümüze konulacaktır. Eğer bizim bu 

sermaye artırımı ile ilgili operasyonumuz da bu aralarda gerçekleşecek olursa, ben şunu ifade 

etmek istiyorum ki, Galatasaray’ın şu anda 328 milyon lira olan borcu önce 250 milyona ve 

düşündüğümüz bazı gelişmeler de gerçekleşirse, bu parayı 140 milyon liraya düşürmüş olarak 

Galatasaray’ın önüne çıkmayı planlıyoruz. Nasıl olacak bu iş derseniz, atmayı düşündüğümüz 

adımlar, bizi handikape duruma düşüren davranışlar olmadığı takdirde, 3 aylık bir süre sonra 

göreceksiniz ki, iyi şeylerin yapılması için çalışıyoruz.  

Gayret içindeyiz. Risk alıyoruz. Bankacılarla konuşmanın, onları ikna etmenin, Galatasaray’ın 

uzun vadeli ve yüksek faizli borçlarını kısa vadeli ve piyasa rayiçlerine uygun düşük faizli 
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borçlar şekline dönüştürmenin ve bunların peşinden de, oluşacak rahatlık sonunda 

Galatasaray’ın daha huzur içinde, bütün Galatasaraylıları mutlu edecek yeni adımlar atmanın 

eşiğinde olduğunu sizlere büyük bir sevinçle müjdelemek imkânına sahip olacağız. Fazla bir 

süre talep etmiyoruz. 3 aylık, 3.5 aylık bir süre var önümüzde. Bu sürenin sakin ve 

Galatasaray’a ferahlık verecek konuşmalar içinde geçmesinin çok daha hayırlı olacağını 

düşünüyorum. Yalnızca hadiselerin olumsuz yönlerini değil, olumlu taraflarını da düşünmekte 

yarar var. Yani Galatasaray’da her şeyin kötüye gittiği, Galatasaray’ın bir uçuruma 

sürüklendiği ve de beklenilmeyen sonuçların ortaya çıkacağı gibi ifadeleri de doğru 

bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.  

Onun için, bugün ben, özellikle globalleşmenin, küreselleşmenin bizim çalışmalarımızın 

önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade ederek, sizlerden bize 2.5-3 aylık süre kadar biraz 

daha zaman tanımanızı rica ediyorum. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdilik bu kadarla iktifa ediyoruz. Bundan sonraki Divan toplantısında çok daha hazırlıklı 

olarak gelmek ve sizlerin sorularınızı çok daha detaylı bir şekilde cevaplandırmak durumunda 

olacağımızı belirtmek istiyorum. Saygılarımla.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın İkinci Başkana teşekkür ediyoruz. Bu arada, telefon mesajı ile arkadaşlarımız 

haber verdi, sermaye artışımız 12 milyondan 57 milyona çıkması için müracaat edilmiş 

vaziyette. Sayın İkinci Başkanın verdiği sayılar müteakip yıllardaki gelişmelerle ilgilidir. Bir 

yanlış anlaşılma olmasın.  

Efendim, 2.5 saat süren toplantımız sona erdi. Yeni yılda görüşmek üzere, hepinize hayırlı 

seneler temenni ediyorum. İyi günler dilerim.  

 

İrfan Aktar (5629) 

Başkan 

 

 

Emir Turgan (5259)      Ahmet Yolalan (6701) 

 Başkan Yardımcısı          Başkan Yardımcısı 

 

 

 

Ömer Işıl (3882)      A. Aykutalp Derkan (6833) 

         Sekreter          Sekreter  


