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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

 

Divan Kurulunun 13 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Galatasaray Lisesi’nde yaptığı 

toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Divan Kurulunun Değerli Üyeleri, Kıymetli Galatasaraylılar,  

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

çoğunluğumuz vardır. Her zaman olduğu gibi, toplantımıza başlamadan önce, 

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk ve silah arkadaşları, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 

değerli şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ve 

geçen 1 aylık süre içinde vefat eden 2122 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Cemil Özbakan, 

4161 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Nazan Gürsoy, 4713 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Şükran Uras, 5308 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Rıdvan Yirmibeşoğlu, 6147 sicil 

numaralı Divan Kurulu üyemiz İbrahim Bölek, 6507 sicil numaralı kulüp Üyemiz Yiğit Okur, 8708 

sicil numaralı kulüp Üyemiz Yekta Eti ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri 

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

Değerli Galatasaraylılar,  

Bugünkü toplantımızın gündemini okutuyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Hamamcıoğlu 

Gündem  

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 

3. Tüzük değişiklik taslağının son durumu hakkında Tüzük Tadil Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Helvacı’nın açıklamaları ve bu konuda daha sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi 

sunması,  

4. Güncel olaylar, 

5. Dilekler. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Değerli Galatasaraylılar,  

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

edilmiştir. Lütfen cep telefonlarınızı sessiz konuma alınız efendim. Gündeme geçmeden önce, 

size arz etmek istediğim bazı konular var, sırasıyla sunuyorum.  

Birinci konu iletişimle ilgili. Eski başkanların gazete ve medyada başlattıkları anlamsız, temelsiz, 

gereksiz ve zararlı tartışmalar Galatasaray Kulübü’nün 110 yılda büyük gayret, özen ve 

Galatasaray kültürünün etik değerleriyle kurduğu Galatasaray markasına ciddi zarar 

vermektedir. Basın, medya ilgililerinin pek çoğunu rakip kulüplerin taraftarı olarak hepiniz 

tanırsınız. Medyadaki arkadaşları biliriz. Bu monolog tipindeki beyanatları, Galatasaray isminin 

kendilerine sağladığı rating’in de teşvikiyle, manşetlerden yayınlıyorlar. 
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Değerli Galatasaraylılar,  

Eski başkan da olsa, hiçbir üyenin Galatasaray Kulübü’nün iç meselelerini herkese ilan ederek 

kuruma zarar verme hakkı yoktur. Galatasaray büyük isim, büyük marka olduğu için, 

manşetlere çıkarak, gündemden uzaklaşmış eski yöneticilerin de tekrar hatırlanmasını sağlıyor 

olabilir. Bu meyanda, kulübün itibarının zedelenmesi herhâlde kendilerini rahatsız etmiyor, 

ama bizleri çok rahatsız ediyor. Sayın Adnan Polat verdiği televizyon beyanatları ve monolog 

gazete söyleşilerinde, çeşitli üyelerimizi ismen zikrederek, bu kişileri küçük düşüren, rencide 

edecek ifadeler kullanmıştır. Pek çok olayı ve konuyu eksik, yanlış, taraflı ve hakikata aykırı 

şekilde ifade ederek kamuoyunu yanlış yönlendirdiği kanaatini taşıyorum. Umarım, bu 

beyanları 5 yıl içinde bazı konu ve kişileri yanlış hatırlamasından ileri gelsin. Aksi hâlde, pek çok 

kişi kendisine çok ağır cevaplar vererek Galatasaray başkanlık onurunu da zedelerler.  

Ben şahsımla ilgili, gerçeğe aykırı beyanlarına cevap vermeyi uygun görmüyorum. Bu çeşit bir 

tartışmanın Galatasaray Kulübü Divan Başkanına yakışmayacağını düşünüyorum. Mevlana’nın 

çok bilinen tekerlemesinde dediği gibi, “Her söze verilecek cevabımız vardır” tekerlemesinin 

devamını söyleyerek, olağandışı şekilde başkanlıktan ayrılmak mecburiyetinde kalan Sayın 

Adnan Polat’ı rencide etmek istemem. Kendisi Galatasaray belgelerinde 33. Başkan olarak 

kayıtlıdır. Ancak Galatasaray markasını zedeleyecek, kulübün onur ve saygınlığına zarar 

verecek yayınlardan da uzak durmasını tavsiye ederim.  

Bu bahsi geçen yayınlardaki iki konuyu, Divan zabıtlarına geçerek aydınlanması için size ifade 

edeceğim. Birinci konu, 27 Mart 2011 tarihli Genel Kurulla ilgilidir. Bu Genel Kuruldan 18 gün 

önce, 9 Mart 2011 tarihli olağan Divan toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar 

Salonu’nda, 500’ün üzerinde Divan ve kulüp üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. 4.5 saat 

süren toplantıda 19 üye söz almış, üyelerin büyük kısmı, yönetim zaaflarının ortadan 

kaldırılması için gereken işleri, işlere ait teklif, tavsiye ve eleştirilerini dile getirmişlerdir. Ancak 

Sayın Adnan Polat durumu anlamamakta ısrar etti ve bu tutumunu Genel Kurulda da 

sürdürdüğü için, idari yönden ibra olmayarak başkanlıktan ayrılmak zorunda kalmış oldu. Bu 

nedenle, 9 Mart 2011 tarihli 63 sayfalık Divan toplantı zaptını tekrar tekrar okumasını ve basın, 

medya mecralarında Genel Kurulu da suçlayarak mağduriyet şikâyetlerinden vazgeçmesini, bu 

gerçekler ışığında kendisine tavsiye ediyorum.  

Hepimizin bildiği bir halk deyimi vardır, “kendi düşen ağlamaz”, denir. 9 Mart 2011 tarihli 

Divan Kurulunda, Başkana düşmemesi için tüm uyarılar ve tavsiyeler yapılmıştır. Bu nedenle, 

şimdi Sayın Polat’ın mağdur olduğunu ifade etmesi ve basın, medyada bu konudan dert 

yanması gereksizdir. Bu suretle, hem kulübe, hem de başkanlık kurumuna zarar vermektedir. 

Bu konunun bu açıklığı ile Divan zaptına geçmesini ve kulübün kurum hafızasına 

kaydedilmesini gerekli gördüm.  

Diğer önemli bir konu, kulüpte bazı kişilerin kulüpten haksız menfaat sağlamalarıyla ilgili asılsız 

ihbar ve şikâyetlerdir.  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Elinizde yeterli bilgi ve belge olmadan, insanların alnına hırsız damgası vurmak haysiyet kırıcı 

ve Galatasaray etiğine aykırı bir davranıştır. Buna eski başkan, yönetici, Divan üyesi, üye, 

taraftar, hiç kimsenin hakkı yoktur. Asılsız ihbar niteliğindeki bu beyanlar, 110 yılda inşa edilen 

şerefli Galatasaray markasını zedelemekte ve kuruma olan güveni tahrip etmektedir. Ayrıca, 

iddia edilen suistimallerin, halka açık şirketimiz olan Sportif A.Ş. bünyesinde olduğunu ihbar 

etmenin, % 31 hissesi halka satılmış olan bu şirketimizde çıkar çatışması sebebi olacağı bu 

asılsız, belgesiz, bilgisiz ihbarları yapan değerli Galatasaraylıların aklına hiç mi gelmemektedir? 

Bu tür asılsız, temelsiz ihbarların küçük yatırımcının güvenini sarsmakla kalmayıp, hisse 

değerini de negatif etkileyeceğini tüm üyelerimize hatırlatıyorum. Elinde kanıtları olan varsa, 

buyursun getirsin. Biz Divan Kurulu olarak, kulübün bağımsız, tarafsız ve özerk kurulu olarak, 

derhâl bir soruşturma komisyonu kurabiliriz. Konuyu en kısa sürede açıklığa kavuştururuz. Eğer 

komisyon suç teşkil eden bir uygulamayı tespit ederse, derhâl hem disiplin mekanizmasını 

çalıştırırız, hem de yargıya başvururuz.  

Kayıtlara geçmesi için, altını çizerek tekrar söylüyorum. Somut bilgi ve belge olmadan yapılan 

bu tür asılsız ihbar ve şikâyetler kulübümüze, markamıza ve itibarımıza zarar verir, lütfen geri 

duralım.  

Son önemli konu ise, üslupla ilgilidir.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bizler üyelerimizin nitelikleriyle daima iftihar ettik. Üyelerimizin iyi yetişmiş, önemli 

üniversitelerde eğitim almış, sosyal ve profesyonel iş hayatında saygın kişilikleriyle gurur 

duyduğumuzu hep ifade ettik. Bu nedenle, gerek Divan kürsüsünde, gerekse diğer mecralarda 

yapılan açıklamalarda, Galatasaray ismine halel getirecek ifadelerden kaçınılmasını, kulübün 

başkan ve yöneticilerini rencide edebilecek, küçük düşürecek ifadeler kullanılmamasını 

önemle rica ediyorum. Divan toplantılarının, Galatasaray Televizyonu’ndan naklen 

yayınlanması da seçtiğimiz ifadelerde bize daha fazla sorumluluk getirmektedir. 

Galatasaraylılar ciddiyetleri, saygınlıkları ve dürüstlükleriyle 110 yıllık şerefli bir geçmişi 

topluma yansıttılar. Bunu yansıtmaya devam etmek de hepimizin görevidir. Galatasaraylılar 

birlik ve beraberlik içinde hareket ederlerse çözemeyeceğimiz hiçbir konu yoktur. Dayanışma 

Galatasaraylıların temel değerlerindendir. İç barışın sağlanması da başarının ön koşuludur. 80 

yıl önce kurulmuş olan Divan Kurulunda yapılan teklif, tavsiye ve eleştiriler, kulübümüzün daha 

iyi yönetilmesi ve daha başarılı olması içindir. Ama hepimizin de üsluba dikkat etmemizde yarar 

vardır. Bilvesile arz ediyorum efendim.  

Efendim, Sayın Başkan gündem dışı söz istedi. Bir kısım açıklamalarda bulunmak istiyor. Sayın 

Başkan, buyurun. Sayın İkinci Başkan verecekmiş, buyurun efendim.  

Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Dr. Cengiz Özyalçın 

Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulum, Sayın Divan Başkanım, Geçmiş Divan Başkanım, 

Yönetim Kurulları ve Saygıdeğer Divan Genel Kurul,  

Ben bugün gündem dışı konuşup, sizleri dinleyerek edindiğim bazı izlenimleri dile getirmek 

istiyorum. Bu arada, Sayın Divan Başkanımın duyarlılığına teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın 

kendine özgü, bu konuşmalarım içerisinde mali ve sportif spesifik konularını irdelemek yerine, 
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siz saygın kişiler gibi çok sayıda Galatasaraylı büyüklerimin, kardeşlerimin rahatsızlık duyduğu 

konulara değinmek istiyorum.  

Öncelikle izin verirseniz, Galatasaraylılığın ne olduğunu, bundan ne anlamak istediğimi kendi 

mantık ölçülerim içerisinde tanımlamak isterim. Galatasaraylılık bir önceliktir, Galatasaraylılık 

bir ayrıcalıktır. Galatasaray’da görev alınmaz, siz saygın kişiler tarafından görev verilir. 

Galatasaray’ın kendine özgü, yazılı olmayan, başkalarına göre bağnaz, ama senelerin 

kazandırdığı ritüelleri vardır. Galatasaraylıların fikri hür, vicdanı hürdür. Üstat Tevfik Fikret’ten 

alıntı yaptım. Galatasaraylıların birbirlerine söylemsel yaklaşımlarına dikkatinizi çekerim. 

Burada gizli bir sevgi ve saygı vardır. Dostluk, Galatasaray’ın büyüklüğüne hizmettir. Hizmet bir 

Galatasaraylılık ilkesidir. Hizmette amaç, sekterlik değil. Bütün bu nitelikler ve de genellikler 

Galatasaray’ın olmazsa olmaz, vazgeçilmez ilkesidir.  

Son günlerde, bildiğimiz, bildiğiniz, tanıdığımız Galatasaraylıların görsel ve yazılı medya yoluyla 

eleştirilerini anlamış değilim. Oysa eleştiri, Galatasaray gibi bir toplumda, demokrasinin en 

vazgeçilmez ilkesidir. Bu ilkeyi, bu alışımı Galatasaray’a uyarlamak, Galatasaraylıların -bana 

göre- birincil görevidir diye düşünüyorum. Özeleştiri doğaldır. Bence kişilerin kişiliklerini 

irdelemek, sekter olmak, egoizmden uzak, ama olası yanlışlıkları, yaptırımları Galatasaraylılık 

içinde tanımlamaktır, uygulamaktır. Sayın Divan Başkanımın  az önce arz ettiği gibi, şu 

günlerde, Galatasaray’ımızın içinde bir tarz ve üslup bozukluğu olduğunu sizler gibi ben de 

görüyor ve düşünüyorum. Galatasaraylılar, yani bizler, eleştirilerini yaparken, örneğin, 

demokratik yöntemlerle seçilmiş başkanına kullanacağı kelimelere, üsluba, ister yazılı, ister 

görsel medyada, hatta sizlerin huzurunda ve saygın Genel Kurulda dikkat etmek 

mecburiyetindedir. İşte bu, Galatasaraylılığın yazılı olmayan ritüellerinden birisidir. Bizlere, 

hepimize bu saygın büyüklerimin bir nevi öğretisidir. Bunu sizler öğrettiniz bizlere. Şimdi 

Galatasaraylı eleştiri yaparken, Yönetim Kurulu üyelerine kullanacağı sözlerin tarz ve üslubuna 

da dikkat etmek zorundadır. Başkana etti, biraz önce tanımladım. Yönetim Kurulu üyelerine de 

aynı saygınlık içerisinde, aynı üslup içerisinde yanıt vermek mecburiyetindedir. Yönetim 

Kurulu, sizlerin içinden Genel Kurulca görevlendirilen, seçilen, özverili kişiler topluluğudur. 

Unutmayınız, bu kişiler amatörce, tekrar ediyorum, amatörce ve Galatasaray’ın büyüklüğü için 

uğraşı verirler. Ağır ve acımasız tenkitlerin takdirini siz saygın üyelerime bırakıyorum.  

Ben de Sayın Başkanıma katılıyorum ve doğal olarak, Galatasaraylılık böylesi zor günlerde 

kenetlenmek, birbirine yardımcı olmaktır diye düşünüyorum. Benim anladığım Galatasaraylılık 

bu. Kenetlenmek, zor günde birliktelik. İçinde bulunduğumuz ekonomik ve zor, çetin 

koşullarda, altını çizerek söylüyorum. Bireysel egolardan uzaklaşıldığı süreçte, Galatasaray’ın 

tüm zorlukları yeneceği inkâr edilemez. Sizlerle konuştum, çok sayıda Galatasaraylı ile 

konuştum, Divan ve Genel Kurul üyeleriyle. Sıkıntılarınızı anlattınız. Galatasaray’ı 

sahiplenmenizden, Galatasaray’ın ilkelerine sahip çıkmanızdan mutlu oldum. Teşekkür 

ediyorum sizlere. 

Bu konuşmayı siz saygın üyelerimin istekleri doğrultusunda yapmayı görev bildim. Hepinize 

sevgiler, saygılar. Yeni yıla girerken, Galatasaray’ımıza başarılar diliyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar 
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Sayın İkinci Başkan Dr. Cengiz Özyalçın’a teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi gündeme 

geçiyorum.  

Gündem, geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması. Burada geçen aya ait 

tutanaklar basılı olarak mevcut. Ayrıca, internet vasıtasıyla değerli üyelerimize gönderildi. 

Hazırlandığı şekliyle bu tutanakları oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Kabul edilmiştir.  

Gündemin ikinci maddesi, Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Bize ulaşan herhangi bir 

evrak yok.  

Üçüncü maddeye geçiyorum. Tüzük değişiklik taslağının son durumu hakkında Tüzük Tadil 

Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı’nın açıklamaları ve bu konuda daha sonra 

yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sunması. Sayın Mehmet Helvacı, buyurun efendim, söz 

sizin. 

Prof. Dr. Mehmet Helvacı 

Sayın Divan Başkanım, Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu Üyeleri, 

Değerli Galatasaraylılar, Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Konuşmama başlamadan evvel, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sizlere Tüzük Tadil 

Komisyonu'nun yaklaşık 2 sene süren macerasının tamamını elbette anlatmayacağım. 

Sabrınızın sınırlarını zorlamayacağım. Biz bugüne kadar 39 toplantı yaptık. Bu 39 toplantıyı 

saatlerle anmak gerekirse, oldukça uzun bir zaman olduğunun altını hemen çizmek lazım. Ama 

sizler bizi zaten bunun için görevlendirdiniz, seçtiniz. Bize duyduğunuz bu güven, bizim için 

yeterli, büyük bir ödüldü. Biz bu ödülü baştan almış kişiler olarak, size, sizin güveninize layık 

olmak üzere bu özverili çalışmayı bugüne kadar getirdik. Nihayetlendirmek üzereyiz, son birkaç 

rötuşumuz kaldı. Birkaç toplantı sonra, tüzüğün son hâlini Divan Başkanlığına ve sizlere takdim 

edeceğiz. 

Tüzüğün son hâlinin henüz hazırlanmamış olmasının nedeni, -aslında sizler de biliyorsunuz, 

kendilerine teşekkür borçlu olduğumuz üyelerimiz var- bu üyelerin bize yapmış olduğu katkılar. 

Müsaade ederseniz, bir yanılgıya sebebiyet vermemek için, onların isimlerini size okumak 

istiyorum. Bir yandan da yansıya verebilirsek...  

Bize 30 üyemiz yazılı olarak katkıda bulundu. Ama hemen söyleyeyim, bunlar resmiyete intikal 

eden, yani kulübün resmî evrakı arasına giren belgeler. Bunun dışında, sözlü olarak veya 

doğrudan bize müracaat eden birçok başka arkadaşımız var. Biz bu süreçte gördük ki, 

Galatasaraylılar tüzüğe gerçekten gereken önemi veriyorlar, önemsiyorlar ve değerli fikirlerini, 

tüzükte yer alsın diye bizimle paylaşmaktan çekinmiyorlar.  

Şimdi bize yazılı olarak başvuran üyelerimiz: 3631 Özaydın Özpay, 3667 Mehmet Dülger, 3814 

Okan Tekinşen, 4276 Hayri Kozak, 4446 Cengiz Akatlı, 5629 İrfan Aktar, 6037 Bünyat Balaban, 

6221 Mehmet Arif Madenci, 6442 Ahmet Özdoğan, 6889 Ayhan Özmızrak, 7713 Erdal Günsel, 

7742 Vedat Gürer, 8164 Levent Nazifoğlu, 8381 Engin Erginbaş, 8584 Mitko Stoimenov, 8618 

Kamil Ahmet Gümüş, 10652 Şahin Kasal, 10880 Gözde Büyükeroğlu, 11804 Mete İkiz, 12447 

Atilla Arısal, 12471 Timur Kuban, 12661 Ebru Köksal, 13400 Burak Köbek, 13405 Suat Sarı, 

14161 Hikmet Koyuncuoğlu, 14582 Övünç Yıldız, Tamer Kılıç, bunlar beraber hazırlık 

yapmışlardı. 14691 Metin Ünlü, 15450 Eren Engin, 15761 Zeynep Özkalay, 15825 Aras 
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Basmacıgil. Bu arkadaşlarımız hem bize yazılı olarak görüşlerini sundular, hem de bizim 

belirlediğimiz toplantıya, o gün işi olanlar tabii ki icabet edemediler ama birçoğu -yeşille işareti 

olanlar onlardır- toplantıya katıldılar ve benim bildiğim kadarıyla, 8 saate, 7.5 saate varan bir 

toplantı yaptık beraber ve görüşleri de sözlü olarak paylaşmak imkânına sahip olduk. Oradan 

da tüzüğe önemli bir katkının ve sinerjinin çıktığını hemen söyleyebilirim. Biz, dediğim gibi, 

sizin zaten bizi seçmiş olmanız nedeniyle ödülümüzü almıştık, ama bu arkadaşlarımız 

seçilmedikleri hâlde bu özverili çalışmayı yaptıkları için onların sizden kaynaklanan bir ödüle, 

bir alkışa ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Şimdi müsaade ederseniz, tüzükle ilgili size bilgi vereyim. Ama önce bir şeyin altını tekrar 

çizmem lazım. Kendimize çok önemli bir paye bahşetmemek adına, yaptığımız çalışmanın, 

bizden önceki, bugüne kadar Galatasaray'da yapılmış tüm tüzük çalışmalarının sonuncusu 

olduğunu ifade etmeme izin verin. Biz sadece bugüne kadar yapılmış olan çalışmalara yeni bir 

tuğla koymaya çalışıyoruz. Yaptığımız bundan ibarettir. Bütün arkadaşlarımın özveri ile 

çalıştığının tekrar altını çiziyorum, ama asla bizden önce yapılan çalışmaları inkâr etmeden. Biz 

bu çalışmaların bir devamıyız. Zaten bu devam niteliğindeki çalışmayı yaptığımızı da biraz sonra 

yapacağım açıklamalarda, çok net bir şekilde koyduğumuz birtakım hükümlerle sizlere sunma 

imkânına sahip olacağımı düşünüyorum.  

Biz bu çalışmayı yaparken, her şeyden evvel, Galatasaray'ın bizim için ne olduğunu tespit 

etmeye çalıştık ve çalışmayı bu Galatasaray fikri üzerine bina ettik. Komisyonun ortak fikri, 

ortak kararı, konsensüsü, Galatasaray'ın büyük bir aile olduğuydu. Bu aile çeşitli kaynaklardan 

besleniyordu. Tabii ki kurucusu olduğu liseden, tabii ki kendisi için ter akıtan sporcularından, 

tabii ki bunların ailelerinden, eş ve çocuklarından ve henüz bu ailenin mensubu olmamış, ama 

kalbi Galatasaray için çarpan milyonlardan oluşuyordu Galatasaray. Ve Galatasaray aslında 

bunların hepsinden beslenen büyük ve eşsiz bir nehirdi ve 110 yıldır akıyordu, akmaya devam 

edecekti. 111. senesini de şu anda hep beraber idrak etmeye başladık aslında. İşte böyle bir 

Galatasaray'da, tüzüğün nasıl olması gerektiği fikri üzerine çalıştık ve şu sonuçlara vardık.  

Bunlardan birincisi, üyeliğin Galatasaray'a üye olmayı hak etmiş, kalbi Galatasaray için çarpan 

ve Galatasaraylılık ilkelerini, biraz evvel bahsettiğim bu nehirlerden beslenerek oluşmuş o 

büyük ilkeleri benimsemiş her kişinin Galatasaray'a üye olmasını sağlamaktı. Hiçbir kimseyi 

dışarıda bırakmamaktı. Ama dikkat ederseniz, bunların en seçilmişlerinin üye olduğu bir 

topluluktan bahsediyoruz. Buradaki herkes, Galatasaray Kulübü'ndeki herkes seçilmiş 

kişilerdir. Özelliklidir, Galatasaray'a katkı yapabilecek insanlardır ve zaten Galatasaraylılar da 

bunu bilerek, bu katkıyı yapabileceklerini düşünerek kulübe üye olmayı isterler, müracaat 

ederler. Bir katkısı olabilecek olan herkesin de yine kulübe üye olması bizim öncelikli ilkemizdi. 

İşte bu çerçevede yaptığımız istatistikî çalışma ile -bu konuda Divan Başkanlığı Sekreterine, Sicil 

Kurulu Sekreterliğine çok teşekkür borçluyuz, bize yıllara sari olarak olarak yaklaşık 20 senenin 

istatistiğini çıkardılar ve bu 20 sene içerisindeki gelişmeyi izleme imkânını verdiler- bu 

çerçevede bir fikir gelişti. Bu fikir, sizlere daha evvel de anlatmaya çalıştığım gibi, Galatasaray'a 

üyelik için müracaat eden her kimsenin üye olup olamayacağına müracaatı anında karar 

verilmesi meselesiydi. Biz bunun için kontenjan sınırına takılmayı engellemek amacıyla, bir 
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bekleme listesi ihdas ettik ve bunu sizin onayınıza sunuyoruz. Yani bundan sonra, eğer bu tüzük 

kabul edilirse, Galatasaray'a müracaat eden herkes müracaatı anında değerlendirmeye 

alınacak ve kulübe üyelik hakkının olup olmayacağı kendisine derhâl bu müracaatın sonunda 

bildirilecek. Eğer ilgili yıl içerisinde -bunları daha sonra uzun boylu tartışma imkânına sahip 

olabileceğiz- kontenjan sınırı söz konusu olduğu için, üyeliği o sene için gerçekleştirilemezse, 

bir sonraki yıl için öncelikle üye olma hakkını da kazanacak. Böylece Galatasaray Spor 

Kulübü'nde müracaatların tekrar tekrar yenilenmesi ve kişilerin yıllarca beklemesi gibi bir 

sorun artık söz konusu olmayacak ve üye olup olamayacaklarına müracaatları anında karar 

verilebilecek.  

Şimdi bu çerçevede, yine biraz evvel size arz etmeye çalıştım. Biz dedim, bizden önceki bu 

çalışmayı yapanların, bu komisyon üyelerinin devamıyız ve bu devamı ifade etmek anlamında 

da, arkadaşlarımız bir öneride bulundular. Bu öneri çok doğruydu. Öneri, bundan önceki 

tüzüğün yanlış yorumlanması gerçeği üzerine kurulmuştu. Şimdi burada tüzüğün yanlış mı, 

doğru mu yorumlandığını tartışmayı doğru bulmuyorum. Sadece geçmiş Tüzük Komisyonu, o 

hazırlığı yapan kimselerden biri olarak, oradaki fikrin bugün uygulandığı şekilde değil 

(önerildiği şekilde yani), mevcut üyelerin eş ve çocuklarının, Galatasaray Lisesi'nden üyelik 

talebinde bulunanların ve sporcuların herhangi bir kontenjan sınırına tabi olmaksızın, sayısal 

sınır gözetilmeksizin üye yapılmaları ve bakiye kontenjanın tamamen ilk defa Galatasaray'a 

müracaat eden dışarıdan diyebileceğimiz üyelere ayrılmasıydı. Bu böylece Galatasaray'a 

dışarıdan müracaat eden üyelerin yoğun olarak birikmesine engel olabilecek bir sistemdi. Bir 

önceki tüzükteki düşünce, şu ya da bu nedenle bu tüzük bu şekilde anlaşılmadı ve uygulama 

bu şekilde yapılmadı. Bu gerçeği sizlerin de uyarılarıyla tespit ettikten sonra, biz tüzüğe bir 

geçici madde eklemeyi uygun gördük. O geçici maddede, bu tüzüğün, şu anda mevcut olan 

tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yani 2010 tarihinden itibaren, şu anda tartıştığımız 

yürürlüğe girmesi muhtemel tüzüğümüzün yürürlüğe girdiği ana kadar olan tüm müracaatlara 

geriye dönük olarak bir defaya mahsus, Sicil Kurulu tarafından bir davet gönderilmesini ve bu 

davette eğer ilgili kişiler hâlâ Galatasaray Spor Kulübü üyeliği taleplerini devam ettiriyorlarsa, 

bunların yine bir kontenjan sınırına tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus olarak üyeliklerinin 

gerçekleştirilmesini öngördük. Ki burada bir kontenjan sınırına bağlı olmaksızın dememizin 

sebebi şu. Bunlar aşağı yukarı 700 kişi civarında bizim yaptığımız tespite göre. Çünkü 

mükerrerler var çok sayıda, o yüzden daha kalabalık görünüyor, ama hepsi 700 kişi ve geçmiş 

yıllarda, bu geçtiğimiz 5 veya bu sene kabul edilirse tüzük, 6 senede kaydedilmeyen üyeleri 

topladığımız zaman aşağı yukarı benzer bir rakama ulaşıyoruz. O sebeple, yine 400'lük 

kontenjan meselemizde de bir aşım, bu tercih kabul edildiği takdirde söz konusu olmayacak. 

Böylece bir önceki tüzüğü düşünenlerin fikirleri de yine yaşamaya devam edecek. Bu da bizim 

komisyonumuzun bir devam komisyonu olduğunu, Galatasaray'daki sürekliliği de ifade eden 

bir durum olduğunu ortaya koymaktadır diye düşünüyoruz.  

Bu tüzükteki bir diğer yenilik, üyelerimizden gelen, çok sayıda gelen, önemli bir eleştiriyi 

cevaplayacak. Hemen şunu söyleyeyim. Biz Tüzük Komisyonu olarak, hiç tepkisel davranmadık. 

Yani gelişen şartlar veya gelişen olaylardan elbette etkilenmişizdir, ama etkilenmemeye 

çalıştık, birbirimizi bu yolda sürekli olarak uyardık ve düzelttik. Biz, kalıcı, objektif ve 
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Galatasaray gerçeklerine uygun, Galatasaray örf ve âdetlerine uygun bir tüzük hazırlamak 

gayreti içinde olduk. Yer yer tepki gösterdiğimiz noktalar varsa, bunların da sizin tarafınızdan 

uyarılmasını bekliyoruz. Gerçek olan şuydu. Sicil kurullarımız gerekli incelemeleri yaparken, 

vakit darlığı nedeniyle zorlanabiliyorlardı. Bu sebeple, Sicil Kuruluna takviyeler yapmayı, 

Yönetim Kurulu uygun gördüğü ölçüde, bu takviyelerin de üyelik talebinde bulunan kişilere 

uygun olarak, üyelik talebinde bulunan kişilerin vasıflarına, sıfatlarına uygun olarak, örneğin 

sporculardansa, Galatasaray'ın üye eski sporcularının Sicil Kurulu olarak değerlendirildiği veya 

başka kaynaklardan geliyorlarsa, yine bu kişilere, bu kişilerden destek almak suretiyle, 

kulübümüzün içerisinde var olan insan kaynağını kullanmak suretiyle Sicil Kurulunun yükünü 

hafifletmeyi ve Galatasaray'a müracaat eden, üyelik talebinde bulunan kişilerin de Galatasaray 

örf ve âdetleri bakımından, ilkeleri bakımından ne derece uygun olduklarının daha seçkin bir 

gözle değerlendirilmesinin de sağlanması imkânını kulübümüze kazandırmak istedik.  

Bir başka önemli değişikliğimiz, yine üyelerimizin yoğun talebi ve şikâyeti üzerine, -ki bunları 

daha sonra evrak olarak Divan Başkanlığımızla paylaşacağız, zannederim hepsi de internet 

sitesinde yer alacak ve taleplerin kimlerden geldiğini de görebileceksiniz- Yönetim Kurulu 

üyelerinin, Başkanın ve Denetim Kurulu üyelerinin vasıflarının belirlenmesi gerektiği 

konusunu, tüzükte hangi vasıftaki kimselerin hangi görevleri yapabileceğinin özel olarak tasnif 

edilmesini, düzenlenmesini istemişti üyelerimiz. Bu da bize makul geldi ve bu çerçevede, 

özellikle Yönetim Kurulundaki belirli pozisyonların ve Denetim Kurulu üyelerinin hangi vasıflara 

sahip olması gerektiğinin -bir önceki tüzüğümüzde de bir miktar vardı, ama daha genişletilmiş 

olarak- bu tüzükte yer aldığını göreceksiniz. Bunun da önemli bir katkı sağlayacağını 

düşünüyoruz. 

Yine bu tüzükte, bir önceki tüzüğe göre farklı olarak niteleyebileceğimiz bir başka husus da 

seçimlere ilişkin. Bu, yine üyelerimizin bu konudaki yoğun eleştiri ve talepleri çerçevesinde, 

Başkan, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların birbirinden bağımsız olarak seçilmesi gerçeğine 

dayanıyordu ve bu fikir komisyonumuza hâkim oldu. Ve biz komisyonun neredeyse oy birliği 

ile vardığı bir sonuçtur bu. Bütün seçimlerin, bütün kurulların ve organların birbirinden 

bağımsız seçilmesi gerektiği fikrine vardık. Hemen söyleyelim, mevcut Medeni Kanun, Disiplin 

Kurulunu zorunlu bir organ olarak görmemektedir. Bizim de şu anda zorunlu organ olmayan 3 

kurulumuz var aslında. Bunlar Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu ve Divan Kurulu. Ama biz hiçbirinden 

vazgeçmenin doğru olmadığını, kanunda yer almasa bile, bizim tüzüğümüzde, hem ananevi 

olarak, hem de işlevleri itibarıyla bu organların, bu kurulların varlıklarını devam ettirmeleri 

gerektiğini düşündük. Ayrıca, şu anda gündemde olan ve artık çıkması muhtemel görünen Spor 

Kulüpleri Kanunu’nda da Disiplin Kurulunun bir zorunlu organ olarak düzenlendiği gerçeğiyle 

karşılaştığımız için de, bu fikri devam ettirdik ve bu mevcut organların tamamını koruduk. Ama 

bunların hepsinin bağımsız seçilmesi gerektiği sonucuna vardık. Bununla ilgili epey çalıştık. 

Dışarıdan bakıldığında zor ve uygulaması biraz zahmetli bir işlemmiş gibi görünebilir. Ama 

neredeyse, bunun fiilî olarak nasıl gerçekleştirileceğini biz kendi aramızda yaptığımız uzun 

tartışmalar sonucunda gördük. Zannedildiği kadar zor bir durum olmadığının altını çizmek 

isterim. Tabii ki kolay bir şey olmadığı açık, ama getireceği yararlarla karşılaştırıldığında, biz 

Galatasaraylıların bu zahmetten kaçınmayacağını düşünüyoruz. Çünkü böyle bir sistemin 
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kabulü ile, Başkan ve Yönetim Kurulu tek bir liste olarak, Denetim Kurulu bunlardan bağımsız 

olarak, Sicil Kurulu bunlardan bağımsız olarak, Disiplin Kurulu bunlardan bağımsız olarak 

seçilecekler. Divan Kurulumuzun bağımsızlığı zaten başından beri belli ve onun kendine özgü 

seçim şartları tüzüğümüzde geçmişten bu yana yer almakta. Böylelikle, sistem kuvvetler 

ayrılığının Galatasaray'da hâkim olmasını ve dengelerin oluşmasını ortaya çıkaracak.  

Yine bunu talep etmemizin, bunu istememizin, bunu size önermemizin en önemli 

nedenlerinden biri, yönetim kurullarımızın tüzüğe uymakla ilgili çekincelerinin var olmasıdır. 

Maalesef başkan ve yöneticiler (Mevcut Başkan ve yöneticilerden bahsetmiyorum. Söylediğim 

şey genel bir tanımlamadır, ki, buna benzer açıklamaları da maalesef duyuyoruz.) tüzüğe 

uymayı veya tüzüğe uymamayı bir hak olarak görebiliyorlar. Böyle bir imkân, aslında söz 

konusu değil, çünkü başkan ve yöneticiler bu göreve talip olduklarında, kendilerinin böyle bir 

tüzükle çalışmak zorunda olduğunu biliyorlar ve bu gerçekle bu göreve talip oluyorlar. 

Dolayısıyla da, öncelikli vazifeleri, hem hukuken, hem ahlaken bu tüzüğe uymaktır. Ama 

maalesef süreçte -her ne kadar bu gerçek olsa da- bunun yapılmadığını, tüzüğe uyulmadığını 

sıkça gördük. İşte bu tespit bizi bu tüzüğe uymayı mutlak hâle getirecek, zorlayacak bir sistemi 

kurmaya itti. Bunu da çok uzun müddet aramızda tartıştık. Dengeleri nasıl kuracağımızı, 

Galatasaray Kulübü’ne zarar vermeden, Galatasaraylılara zarar vermeden, Galatasaray 

markasına zarar vermeden tüzüğün mutlak uygulanmasını nasıl sağlayacağımızı epey 

tartışmalar sonunda bir noktaya getirdiğimize inanıyoruz. O da, Galatasaray Kulübü’nün 

geçmişte yaşadığı ve aslında birtakım polemiklere sebep olan bir formülü biraz değiştirerek 

yeniden hayata geçirmek şeklindedir. Bu da denetçilere, Yönetim Kurulunun tüzüğe uyup 

uymadığını açık bir görev vermek şeklindedir.  

Eğer Denetim Kurulu, denetçiler Yönetim Kurulunun tüzüğe uymadığını saptar ve oy birliğiyle 

bunu raporlarına geçirirlerse, bu durum Yönetim Kurulu açısından tüzüğe uymama, aykırılık, -

tabii bu önemli hususlarla ilgilidir, ayrıntıyı daha sonra sizlerle paylaşacağız, göreceksiniz- bu 

tüzüğe uymama hâli otomatik olarak kendiliğinden bir güvensizlik durumu ortaya çıkaracak ve 

eğer Galatasaray Genel Kurulu tarafından bu tüzüğe uymama ortadan kaldırılırsa ve 

uymamanın gerekçeleri Genel Kurul tarafından makul karşılanırsa bu güvensizliği 

kaldırabilecek, bunu kaldırmadığı takdirde de Yönetim Kurulu zorunlu olarak bir ay içinde 

seçime gitmek zorunda kalacaktır gibi bir sonuç ortaya çıkardık. Bunun ilk bakışta rahatsız edici 

görünebilmesi mümkün, ama biraz evvel söylediğim gibi, Galatasaray’da yönetime talip olan 

herkes, kendisini bağlayan bir tüzüğün varlığından haberdardır, olmaması mümkün değildir. 

Dolayısıyla da, bu tüzüğe uymaları her yönetici için bir hukuki ve ahlaki mükellefiyettir. 

Dolayısıyla, bunun sınırları içinde kalmak veya kalmamayı tercih etmek gibi bir durum söz 

konusu olamaz. Tabii ki süreçlerde çeşitli sebeplerle bilerek ya da bilmeyerek tüzüğe 

aykırılıklar oluşabilir. Ama dikkat ederseniz, burada bunun hepsinin emniyet subapları vardır. 

Bunun düzeltilme imkânı kendilerine sunulmaktadır. Düzeltmedikleri takdirde, Yönetim Kurulu 

ile Denetim Kurulu arasındaki ilişki çerçevesinde uyarılara dikkat etmedikleri takdirde, bütün 

bunların gerçekleşeceğinin de tekrar altını çizmek isterim.  

Tüzükte birçok değişiklik var. Bir tanesi, son yaşadığımız sosyal tesisler meselesi ile ilgilidir. Biz 

sosyal tesislerde tüzükle bir sınırlama getirmemek adına, bunların bir ek liste olarak, tüzüğün 
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eki olarak düzenlenmesi gerektiğini, buraya zaman içerisinde Galatasaray’ın kazanacağı yeni 

tesislerin eklenebilmesi olanağını sağlamayı uygun gördük. Tüzükte sosyal tesisleri ismen 

anmak yerine bunun ekli bir listede belirlenmesinin doğru olduğu, ama Galatasaray’ın sosyal 

tesislerinin ne olduğunun bu tüzükle de altının çizilmesi gerektiği sonucuna vardık.  

Şimdi bu çerçevede, aslında belki de son olarak söylenmesi gereken, yine Galatasaraylıların en 

çok şikâyet ettikleri, görüşlerini dile getirememe meselesi olarak düşünülebilir. Genel 

kurullarımızın yoğun gündem maddeleri nedeniyle hızlı gerçekleştiğini ve bu sürat içerisinde 

birtakım şeylerin gözden kaçtığının belirlendiğini gördük. Bu çerçevede de bir yenilik 

düşünerek, olağan genel kurulların senede iki defa yapılması şeklinde düzenledik. Bunlardan 

bir tanesi, geçmiş yılın hesabının verileceği bir Mali Genel Kurul olarak cereyan edecek, ama 

bu Genel Kurulun içerisinde, şimdi yaptığımız gibi, bütçe görüşmeleri yer almayacak. Bütçe 

görüşmeleri bir başka Genel Kurulda ayrıca ele alınacak. Tabii ki bunların zamanları da 

birbirinden farklı. Bir tanesi, geçmiş yılın hesabı olduğu için geçmiş yılın sona ermesi ile birlikte 

ortaya çıkacak olan bir şey, diğeri ise gelecek yıl henüz başlamadan. Biliyorsunuz, bütçe ileriye 

dönük olarak yapılan bir tasavvurdur. Dolayısıyla, henüz gelecek yıl başlamadan yapılmasını 

uygun gördük.  

Biz bunun için, tüzükte şu anda belirli bir zaman belirledik. Ama aslında sadece bizim için bir 

kayıt olarak bunları oraya koyduk. Bahsettiğimiz Spor Kulüpleri Kanunu kulüpler açısından, 

dernek statüsünde bulunan kulüpler açısından önemli değişiklikler ve imkânlar getiren bir 

kanun. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber buradaki tarihlerde birtakım yeni 

değişiklikler olması mümkün. O sebeple, bunları belirli bir ay şeklinde bırakmak yahut da 

simgesel olarak tasvir etmek olası. Kulüpler Kanunu, Spor Kulüpleri Kanunu için ise, sizin de 

hepinizin basından takip ettiği gibi, bu yıl içerisinde sonuçlandırılacağına dair bir tasavvur var. 

Bu tabii yetiştirilebilirse Mayıs, yetiştirilemediği takdirde de Meclis’in açılmasını takip eden 

Eylül, Ekim ayları gibi düşünülüyor. Ama hemen söylemekte fayda var, yasa hazır, neredeyse 

bütün katılımcıları tarafından biliniyor, paylaşılıyor ve benimsenmiş vaziyette. Ve bu yasanın 

yürürlüğe girmesiyle beraber, aslında bizim Galatasaray Spor Kulübü’nde şikâyet ettiğimiz 

birçok husus da kendiliğinden, otomatik olarak ortadan kalkacak. Malumunuz, en büyük 

şikâyetimiz halka açık şirketimizin hesapları ile ilgili veya orada yapılan ibralarla ilgili, 

Galatasaray Genel Kurulunun herhangi bir yetkisinin olmaması meselesidir. İşte bu hususları 

gideren, sadece Galatasaray Spor Kulübü açısından değil, ama Galatasaray Spor Kulübü’nü de 

oldukça ilgilendiren bir Spor Kulüpleri Kanunu Tasarısı şu anda Meclis’in gündeminde. Bu da 

gerçekleştiğinde, bizim tüzüğümüz açısından birtakım hususları tam olarak noktalamak ya da 

noktaları i’lerin üzerine koymak mümkün olacak. Bu sağlandığında, tüzük son hâline gelmiş 

olacak. Ama bu hâliyle de tartışılmasında, sizlerin görüşüne sunulmasında herhangi bir mahzur 

yok.  

Biz arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı eskiden ayda iki kere şeklinde yapıyorduk. Şu anda 

oldukça sıklaştırmış ve hızlandırmış vaziyetteyiz, çünkü tamamlama aşamasına geldik ve sıcağı 

sıcağına bunu bitirmek istiyoruz. Zannediyoruz, Şubat ayı Divan Kurulunda bu basılı veya web 

sitesi üzerinden size ulaşabilecek noktaya gelecektir. Ondan sonra da Divan Kurulumuzun 

tartışmasına açılıp, sizlerin huzurunda bunun tartışılması imkânı ortaya çıkacaktır. Biz 
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komisyon olarak, bu süreçte de her zaman emrinize amadeyiz. Ne zaman, ne şekilde isterseniz 

-toplu, özel, genel- size bilgi vermek bizim görevimiz ve tabii ki, hâlihazırda son noktayı 

koymadığımız için, bizimle görüşleriniz hususunda tekrar konuşmaya devam edebilirsiniz.  

Tüzükle ilgili genel hususları, daha sıkıcı olmamak adına kısa başlıklarla size sunmaya çalıştım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Tüzük Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı’ya teşekkür ediyoruz. Ben 

komisyonun çalışmalarına, iki toplantısına katıldım. Arkadaşlarımız hakikaten 110 yıllık bir 

kuruma yakışacak bir şekilde bu konuya önem veriyorlar. Hepiniz takdir edersiniz ki, bu 110 yıl 

içinde nereden nereye geldiğimizi zaten tüzük aşamaları gösteriyor. Ancak bu aşamalar, 

endüstriyel futbola geçmemiz dolayısıyla çok daha değişik, çok daha hızlı hâle gelmiştir. Onun 

için, tüzüğün de tabii Spor Kanunu’ndaki hükümlere uyarak nihai şekle getirilmesi kulübümüz 

için önemli olacaktır. İnşallah hayırlı olacaktır.  

Efendim, şimdi gündemin dördüncü maddesine geçiyorum, güncel olaylar. Bu maddede söz 

almak isteyen arkadaşlarımız işaret buyursunlar. Ahmet Özdoğan, Taner Aşkın, Tayfun Bey ve 

Sami Bey’i biliyorum. Hocamız var, Turcan Hocam. Cengiz Akatlı var. Kim efendim? Duygun 

Hoca mı el kaldırıyor? Göremiyorum. Faruk Gürbüzer var, Sayın eski Başkanımız Prof. Duygun 

Yarsuvat var. Aldık efendim kayda. Başka var mı efendim? Yok. Efendim, müracaat edenleri 

okuyorum, unutulmuş olmasın. Tayfun Akçay, Sami Çölgeçen, Hayrettin Kozak. Efendim, 

istemiyor mu? Peki efendim. Ahmet Özdoğan, Taner Aşkın, Sayın Turcan Bolayır, Cengiz Akatlı, 

Sayın Duygun Yarsuvat ve Faruk Gürbüzer. Evet, başka müracaat eden olmadığına göre, Sayın 

Tayfun Akçay, buyurun efendim, söz sizin. 

Tayfun Akçay 

Sayın Başkan, Hazirun, Sayın Yönetim Kurulu,  

Sayın Başkan, hoşgörünüze sığınarak, geleneklerin öncelik taşıdığı kurumumuzda bir hususu 

saptamak ve sizinle paylaşmak istiyorum. Malumunuz, toplantılarımız açılırken Sayın Divan 

Başkanımızın bir saygı duruşu daveti oluyor. Bu davet üzerine herkes ayağa kalkıyor, fakat 

Divan kalkmıyor. Ya Divan ayağa kalkıp, lütfedip bizimle beraber ayakta bu seremoniyi birlikte 

yürütsünler ya da...  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Akçay, herhâlde dikkat etmiyorsunuz, ben burada sırayla okurken arkadaşlarımız 

oturuyorlar. Bilahare benim okumam bittikten sonra, biz hep beraber ayaktayız. Onun için, 

gözünüzden kaçmış. Buyurun, siz devam edin. 

Tayfun Akçay  

Yok, siz başladığınız zaman herkes ayağa kalkıyor, yani yanınızdaki. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Siz de bekleyebilirsiniz efendim, normali o. 

Tayfun Akçay  
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Yani lütfedip, en azından siz okuma durumunda olduğunuz için ayağa kalkamayacağınız veya 

kalkamama durumunuz söz konusu ise yanınızdaki üyeler ayağa kalksın ki, üyelerle bir birlik 

sağlansın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, aynen buyurduğunuz gibi. 

Tayfun Akçay  

Bir garipseme durumunu, sadece algıladığımı paylaşmak için söyledim.  

Şimdi, bugünkü gündemimiz tüzükle ilgili bir sunum yapılmak suretiyle açıldı. Dolayısıyla, bu 

genel hatlarıyla ifade edilmeye çalışılan değişiklikler açısından, ağırlıklı olarak tüzüğe ilişkin 

genel birtakım düşüncelerin paylaşılmasında yarar var. Burası âdeta bir Roma Senatosu gibi. 

Senato, ama burada Sezar yok. Burada kimse Sezar olmaya ne heves edebilir, ne olabilir, ne 

olmasına fırsat yaratılır. Onun için, bu anayasal bir düzenleme yapılmadır tüzük dendiği zaman. 

Ama Türkiye’nin siyasi ortamında ve gündeminde olan sistem arayışları içerisindeki, o tek 

kişide ya da bir oligarşik yapıda vazgeçilmez ve kabul görmeyi gerektirebilecek bir idare tarzının 

paylaşılmaması gerektiğini anlamlandırabilecek bir tüzük yapılmak durumunda.  

Şimdi, birtakım değerlendirmeler, ifadeler gayet güzel. Sayın Helvacı, bir hukuk kariyeri ve bu 

konuda da titri olan bir kişi olarak, gayet sakin, sağduyulu, yaptığı çalışmaları hülasa ettikleri 

bir perspektif sundu. Şimdi tabii ki yapılacak olan şu. Bu değişiklik önerilerini madde madde, 

önceki ve hâlen olanı bir sayfada birkaç maddeyi karıştırmayacak, her bir değişikliği bir sayfada 

lütfedip basılmasını sağlatırsanız değerlendirmek çok daha kolay olur. Ne değiştirildiğini ve 

niçin değiştirildiğini... Eğer anlamada bir zorluk doğabileceği endişesi ve çok fikrin 

değerlendirilmesi sonucu oluşmuş bir madde hükmü olarak gündeme taşınıyorsa, onun bir 

konuş sebebini, gerekçesini de altına ilave etmekte yarar var.  

Şimdi, tabii dediğimiz gibi, bu bir tüzük. Tüzük nedir? Kanuna uygun olarak yapılan şeydir. 

Kanun nedir? Anayasa’ya uygun olarak yapılan bir şeydir. Şimdi anayasal ilkeleri ve yasanın 

düzenlemelerini, doğru ya da yanlış, ama bir yasa var ise, ki sonunda tüzük değiştirilse dahi 

malumunuz Vilayet’e gidiyor ve tasdik görüyor. A bu kanunun şu hükmüne aykırıdır, bu şekilde 

bir tüzük hükmünün varlığı kabul edilemez denmesine konu olabilecek bir duruma bu camia 

düşmez, düşmemeli, düşürülmemeli. Bu önemli bir nokta.  

Bir de -biraz önce Sayın Helvacı söyledi, hepimiz de biliyoruz- Meclis’te bir tasarı var. Bu tasarı 

yasallaştığı takdirde, bu tasarının da ne olduğu, ne için yapıldığı, yapılmaya çalışıldığı henüz 

tam bir kesinlik kazanmış değil. Kulüpleri kurtaracağız düşüncesiyle, anonim şirket, dernek 

statüleri, buna egemen unsurlar, bunun mali kaynaklarının değerlendirilmesi, bunların hepsi 

girift, birbirine girmiş durumda ve kimin neyi hedeflediği ve nasıl bir hedefe varıp kabul 

göreceği henüz meşkuk, belirsiz. Dolayısıyla, biz bu tüzüğü eğer bir Genel Kurula taşıyacaksak 

-ki taşıyacağız, tüzük değişikliği ancak Genel Kurul kabulüyle olacak- o yasanın çıkmasından 

sonraya denk getirirsek, bizim çalışmalarımız da heba olmamış olur. Bu da işin bir başka 

boyutu.  

Ha, yani tamam, ben zaten yani ağırlıklı olarak Genel Kurulun kabulüne mazhar olabilecek bir 

tüzük değişikliğinin, yapılacak kanun değişikliğinden sonraya gelmesinin bir kez daha 
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vurgulanmasına vesile olmuş oldum. Takdir edersiniz ki, ben bu söylemimde usul hakkında 

kabul edilebilecek bir görüş beyanında bulunuyorum. Esasa ilişkin söylenecek sözler, Yönetim 

Kurulu tarafından cevaplandırılması ya da icra edilmesini gerektirecek sözler olabilir.  

Şimdi, bir geleneğimiz, yani kıdemli kardeşlerimin paylaşacağı bir görüş, bir düşünce var ki, 

bunu da lütfedip kabul buyurursanız ifade etmek istiyorum. Burada çok şey söyleniyor. O kadar 

güzel ifadeler var ki altı çizilecek, mutlaka cevaplandırılması gereken ve özellikle paylaşılmayı 

gerektiren... Yönetim bu soruları yanıtladıktan sonra dahi düşünülmeyi gerektirecek o kadar 

güzel görüşler serdediliyor, söyleniyor ki, gönül arzu ediyor ki, bu senatoda dile getirilen bu 

sözleri, vurgulanan gerçekleri, sayın yönetimimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız ve üyelerimiz 

lütfedip yanıtlasınlar. Fakat üzülerek söylüyorum, hiçbir soruya, hiçbir saptamaya, hiçbir 

görüşe, paylaşılmak istenilen olguya değinen hiçbir cevap alınmıyor. Yani Yönetim Kurulu 

hiçbir soruyu cevaplandırmıyor ya da paylaşmıyor bile.  

Sayın Başkan bugün buradalar, bizi yalnız bırakmadılar, mahrum bırakmadılar, onsuz bu 

toplantıyı devam ettirmemize... Önceki başkan, mazeret üretmek çok kolay olduğu için, hiç 

gelmezdi ya da gelir giderdi. Siz de geçen toplantıda bulunamadığınız için, o benim 

cevaplandırılmamış olduğunu söylediğim sorular, özellikle Sayın Özmızrak ve Sayın Kozak’ın 

ifade ettiği, altını çizdiği noktalar maalesef çok açıkta kaldı. Ben hukukçu olduğum için, mali 

konularda şu söylendi, niye buna bu şekilde cevap verildi demiyorum. Verilmediğini 

vurguluyorum, o kadar. 

Bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Bir Genel Kurul yapılmasını tensip buyurdunuz. Dediniz 

ki, Galatasaray’ın bir sosyal tesisi var. Ha, bu sosyal tesis derken de, Sayın Helvacı burada, 

sosyal tesisleri tüzüğe koymama, bir ek madde yapmamız gerektiği şeklinde bir düşünce 

belirginleşti gibi bir ifadede bulundular. Yani böyle tüzüğün ek maddesi, ek düzenlemesi olmaz. 

Yani tüzükte tüzük hükmü olur diye düşünüyorum.  

Genel Kurulda da çok kısa bir konuşma yaparak bir şey ifade etmiştim. Burada hukukçular var, 

hatta hukukçuyum diyenlerden daha çok hukuk nosyonuna sahip olan çok üye var. Şu açılan 

davaları, şu açılması düşünülen davaları... Mesela bir Ada meselemiz var. 3 tane dava var: Akte 

aykırılık, 10 yıllık süreç, aktin feshi. Genel Kurul kararıyla da akdin feshinin teyit edilmiş hâli. 

Ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız? Bakın, şimdi bir soru sordum size. Bir tek Yönetim Kurulu üyesi 

mutlaka... Bilmiyorum bir hukukçu var mı aranızda? Benim tanıdığım yok ama... 3 tane mi var? 

Ama bu konuya hâkim olan, çünkü hukukçu olmak konuya hâkim olunduğu anlamına gelmiyor. 

Lütfen çıkıp deyin ki, biz şu davayı açtık, şu aşamada şu cevap verildi, şu davayı da açtık, şu 

davayı da açacağız. İnternette Divan Kurulu tutanaklarını yayınlıyorsunuz. Şu dilekçeyi verdik, 

şu cevabı verdiler deyin bakalım, kim kime ne demiş, nasıl demiş, biz de bilelim. Belki de biz 

deriz ki, ha onu demişsiniz ama artı şunu da koyun, ya bunu da ihmal etmeyelim gibi bir 

katkımız olabilir. Bugüne kadar çok şey oldu. Bakın, mütevazı olmanın yeri değil belki, geçen 

davada bu dava reddedilecek, dedim. Yargıtay bunu kabul etmez, dedim. Etmeyeceği belliydi, 

çünkü Adnan Polat, Galatasaray Kulübü’nün Sayın Başkanı bir kontrata imza atmışsa 

bağlayıcıdır, dedi Yargıtay. Bu biline biline, müstecirin uzatma, süreç yaratma, kazanma 

arayışlarına da teslim olunarak süreç uzatıldı. Bir türlü yenilemedi o ve onca sene boşa gitti. 

Üstelik 5 yıllık bir sözleşmenin, Genel Kurulda olmaz dendiği hâlde atılan bir imzanın hesabı da 
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sorulmadı. Sorulmasın ama biraz önce Divan Başkanımız, başkanlar hakkında konuşmayalım, 

başkanlar şimdikiler hakkında konuşmasın, halefler, selefler birbirleriyle neyin hesaplaşmasını 

yapıyorlar, bilmiyoruz dedi. Ama bugün itibarıyla, geçmişte yapılan hataların mutlaka altı 

çizilerek anımsanması şart. Öyle olmazsa, herkes bir şey yapar, ya nasıl olsa unutuluyor der. 

Yani Türk toplumunun nasılsa unutuluyor gelenekselleşmiş yanı ile bütünleştirilip, eşitlenip 

kabul görmemeli. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Akçay, toparlarsanız...  

Tayfun Akçay  

Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Saygılar sunduğunuza göre biz de size teşekkür ederiz.  

Tayfun Akçay  

Ben sizin bana yönelik ağzınızı açtığınız anı bekliyordum. Teşekkür ederim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sağ olun. Naziksiniz, çok naziksiniz, teşekkür ederim. Efendim, sıradaki konuşmacımız Sayın 

Sami Çölgeçen. Buyurunuz efendim.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Hocam, sizi yakından takip eden çok kıymetli üyelerimiz var. Endişe buyurmayınız, 

burada olacaklardır efendim. Buyurun efendim. 

Sami Çölgeçen 

Sayın Başkanlarımı ve hazirunu saygıyla selamlıyorum. Ben bir şey tespit ettim son Divan 

toplantılarında. Hatalı olabilirim ama sanki şöyle bir durum oluşuyor. Burası bir mahkeme 

salonu hâline geliyor, konuşmacılar da birer savcı oluyorlar, suçlama savcıları. İdare Heyeti ve 

Başkan da muhtemel suçlular makamında gibi dinliyorlar. Devamlı bu oluyor. Tenkit tabii 

olacak, tenkit olmaz diye bir şey yok. Ama dozu kaçtı gibi geliyor bana. Bu Divan toplantıları 

televizyondan da naklen yayınlanıyor. Yayın olduğu zaman taraftarlar da bunu izliyorlar, dost 

bildiğimiz düşmanlarımız da bunu izliyorlar, onlara cephane oluyor. Taraftarlar etki hâlinde 

kalıyorlar, bu kulüp battı galiba, kim ulan bu adamlar, nasıl idare ediyorlar diye ve o golü 

kaçırınca yönetim istifa diye bağırıyorlar. Bu da mahzurlu. Bu iyi bir şey değil.  

Bir mahzuru daha var. Bu acımasız ve répétitif tenkitlerin şevk kırıcı olma ihtimali var. Bir an 

gelir, burada oturan bu insanlar, “Yahu biz deli miyiz, niye uğraşıyoruz? Hem uğraşıyoruz, 

dünya kadar problemler var, hem de Allah’ın günü, ayda bir defa dayak yiyoruz” deyip diyetini 

al diyebilirler. İdareci bulamama tehlikesi olur. Ha, şimdi ben ne diyorum? Tenkit etmeyelim 

demiyorum. Böyle bir şey mevzubahis değil. Tabii mürşit olacağız, irşat edeceğiz, yol 

göstereceğiz, ama bunu böyle bir kaosa sebebiyet verecek şekilde yapmayalım.  
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Bu arada, biraz da teşvik edici olalım, bu Yönetim Kurulunu. Bu adamlar hiçbir şey yapmıyorlar 

mı? Yaptıkları iyi bir şey yok mu? Bir bakalım. Ben birkaç not aldım şuraya, müspet işler. Bir 

otelimiz yapılıyor, hiçbir kulüpte yok. Buyurun. Yine kimsede olmayan çok önemli bir proje, 

benim açımdan; Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin içinde bir kapalı spor salonu yapma projesi 

var. O yapmış, bu yapmış, bu adamlar götürüyorlar bu projeyi. Bu da müthiş bir şey, kimsede 

olmayan bir şey. Personel kısıtlamasına gittiler. İdari tedbirler alıyorlar. Bu da doğru düzgün 

bir şey, bunun için de kutlanmaları ve teşvik edilmeleri lazım. Bu arada yanlışlıklar yapıyor 

olabilirler, olacaktır da. Ahmet’i niye attın da, Mehmet’i niye aldın, bunlardan vazgeçelim. 

Galatasaray Store’u bir şekle soktular. Perişan bir hâldeyken bir şekle soktular. Bunlar 

yaptıkları iyi işler. Yapmadıkları işler de, bazı şeylere doğru düzgün cevap vermemeleri. Bu da 

doğru, bunu da tenkit olarak ortaya koyalım.  

Şimdi, konuşmalarımızdan biliyoruz, feci bir mali yapımız var. Batmış gibiyiz. Açık açık 

konuşalım. Ama bunun suçlusu, sorumlusu bu İdare Heyeti değildir. Bunun sorumlusu, Alp 

Yalman’dan sonra gelen bütün başkanlar ve idare heyetleridir. Bunu kabullenelim. Bunun 

sorumlusu hepimiziz. Doğru düzgün kontrol etmedik, bütçe toplantılarında bulunmadık. Çok 

doğru bir şey, Sayın Mehmet Helvacı, bunu ikiye ayırmak çok doğru. Bütçe için ayrı bir kongre 

yapmak fevkalade doğru bir karar. Kalem kalem üstünde gitmemiz lazım. Onun için, sanki bu 

durumun müsebbibi bu adamlarmış gibi yüklenmememiz lazım.  

Bu arada, dost kulübün başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ı da takdir ediyorum, burada önünüzde. 

Acun Ilıcalı diye bir beyefendi bir futbol turnuvası yaptı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon 

oynuyor diye ilan ediyor veteranları ve dünyanın rating’ini alıyor. Ne ile alıyor? Benim ismim 

ile alıyor, Galatasaray’ı oynatıyorum diye alıyor. Böyle bir hakkı var mı, yok mu derken, Aziz 

Yıldırım buna itiraz etti. Formalarından amblemleri çıkarttı, takımın adı Fenerbahçe olamaz 

dedi, şaşırdılar, veteran filan dediler. Bizim de bu duruma bir reaksiyon göstermemiz lazım. Bu 

kadar paramız yokken, bizim sırtımızdan, Galatasaray’ın ismi ile Acun Efendi para kazanamaz.  

Son olarak, Türkiye’nin bu kaotik durumunda biz kaostan kaçınalım. Şimdi taraftarımıza, 

televizyondan dinleyen taraftara hitap etmek istiyorum. Biz hakikaten çok büyüğüz. Bizim 

UEFA Kupamız da var, bizim Adamız da var. Bizim kimsede olmayan lisemiz var, bizim 

üniversitemiz var. Kimsede yok böyle şeyler. En sonunda, bizim Nobel almış üyemiz de var. Biz 

enseyi karartmayalım.  Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Sami Çölgeçen’e teşekkür ediyoruz, bazı konuları hakikaten güzel hatırlattığı 

için. Dikkat ediyorum, televizyonda, spor programlarında devamlı bir muhalefet lafı geçiyor. 

Değerli Galatasaraylılar,  

Divan Kurulu bu kulübün kıdemli üyelerinin kurulu. Biz tarafız, hepimiz Galatasaray’dan tarafız. 

Şu anda Yönetim Kurulunun, Genel Kuruldan aldığı yetkiyle bu kulübü yönetmesi görevi. Bizim 

eksik, ziyade gördüğümüz bir şey hakkında da tavsiyemizi, teklifimizi ve eleştirimizi iletmemiz 

zaten tüzük gereği. Onun için, bu muhalefet lafını filan anlamıyorum. Sayın Başkan ve Yönetim 

Kurulundaki arkadaşlar bu tür hatırlatmalardan da alınmazlar, çünkü o Divan Kurulunda 

konuşulan konulardan alınabilecek önemli noktalar var her zaman, dersler var. Onun için, 
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bunda yanlış anlama oluyor, televizyonlarda. Sayın Sami Çölgeçen’in altını çizdiği nokta doğru. 

Efendim, sıradaki konuşmacımız Sayın Prof. Ahmet Özdoğan.  

Prof. Ahmet Özdoğan 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Galatasaray Başkanı, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Kıymetli Basın Mensupları,  

İlk önce 2016 yılı hepinize mutluluk, sağlık, huzur nasip etsin. Ayrıca Mustafa Kemâl Atatürk’ün 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” lafını hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum, çünkü bizim 

barışa ve huzura ihtiyacımız var.  

Şimdi, Sayın Başkan, Divan Başkanı çok doğru bir şey söyledi. Bizim yapmak istediğimiz şey, 

Divanda, asla ve asla muhalefet değil. Ama bazı gerçekleri de göz önüne sermek gerek, hep 

birlikte, bu bizim açımızdan böyle. Tabii ki değerli Yönetim Kurulunun bakış açısı ve başka 

fikirlerin de olması Galatasaray’da zaten doğal. Zaten Galatasaray onun için Galatasaray. 

Şimdi, saygıdeğer başkanlar -Sayın Divan Başkanım da konuşmasında söylerken önemle üzerini 

çizdi- bir şey söyledi. Sayın başkanlar niye konuştular acaba? Cin şişeden nasıl çıktı? Bir sonraki 

slayt. Bakın, o başkanlarım nasıl, niye konuşmaya başladılar, esas ona bir bakalım. Şöyle 

başladılar. 9 Aralık 2015, Divan Kurulu toplantısı, Sayın Fatih İşbecer Beyefendi bu kürsüde 

Yönetim Kurulu adına konuşuyor. Tutanaklar sizde, kendi adına konuşma şansı yok, çünkü 

sizden de izin alması lazım kıdemi yönünden. Yönetim Kurulu adına konuşuyor. Bakın, ne diyor. 

Diyor ki, “Galatasaray’ın kaynaklarının çarçur edilmesine biz müsaade etmeyeceğiz, çünkü 

Galatasaray fakirleşirken bazı insanlar zenginleşmiş. Bunun önüne geçeceğiz.” diyor. Ben şimdi 

buradan soruyorum. Zenginleşen kimler? Ve o insanlar zenginleşirken yöneticiler neredeymiş?  

Şimdi, bir sonraki slaytta bir öykümüz var efendim bizim. Sonra rica edeyim. Bakın, tüm 

başkanlarımız -ki 96’ya kadar gidiyor bu tartışma-, aşağı yukarı 7 tane başkanımız, “biz göreve 

geldiğimizde” diye başlıyorlar ve Galatasaray tartışılmaya başlıyor. Biraz sonra size 

Galatasaray’ın, sadece Sayın Dursun Özbek ve yönetiminin değil, hepimizin sorumlulukları ile 

ortaya çıkan bilançosunu arz edeceğim. Bu tartışmaların bize hiçbir şey katmayacağı sizin de 

gözünüzün önünde olacak. Bakın, bugünkü öyküde devam edelim. Sayın Dursun Başkanım, 8 

Temmuz 2015’te Divan Kurulunda diyor ki, “Genel Kurul bana ve Yönetim Kurulu üyelerine çok 

büyük iltifatta bulundu, % 75 çoğunlukla göreve getirdi.” Kendisi zaten bir önceki dönemin 

mali işlerden sorumlu başkan yardımcısıydı. “Yeteri kadar bilgi sahibiyim. Benim derdim, 

Galatasaray’ın geleceğini yaratmak, tıpkı önceki 35 başkanım gibi.” diyor.  

Şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaray kültüründe bir şey var. Her başkan adayının karşısına 

mutlaka diğer başkan adayları da çıkmış, Galatasaray Genel Kurulu ne emretmişse o olmuş. 

Ama Galatasaray kültürü çok önemli bir demokrasi örneği göstermiş, her zaman ve her zaman 

mutlaka farklı başkan adayları da çıkartmış. Onun için, “biz göreve geldiğimizde” diyen Sayın 

Başkanım bakın neler söylüyor? “Sanki” diyor, “her şey güllük gülistanlıktı. Elektrik, su, doğal 

gaz bile ödenmemişti. Maça çıkmak üzereyken elektriğimiz kesilecekti. Seçildiğimiz gün, 60 

milyon dolar nakit ödenmesi gereken paraya ihtiyacımız vardı. Ben 200 milyon dolarlık borca 

imza attım.” diyor, “Bu kadar borcun olduğu yerde herkes görevden kaçtı.” diyor. Kendisinin 

dışında iki başkan adayı daha vardı. Babayiğitliğine ve Galatasaray sevdasına bir şey demek 

zaten benim haddim değil. Babayiğit olduğunu ve Galatasaray sevdalısı olduğunu her yerde 
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ben de söylüyorum. Ama şu bir gerçek, hiç kimse Galatasaray’da zorla göreve gelmiyor. 

Bunların hepsi, özellikle Sayın Başkanım tarafından çok iyi biliniyordu. Sayın Divan Başkanı 

İrfan Aktar Bey’e burada bir daha teşekkür ediyorum. Mayıs ayındaki seçimlerde, kendisi, öteki 

başkan adaylarına da mali tablolarla ilgili bilgi verilmesi için bazı girişimlerde bulundu, ama 

başka bir başkanımız tarafından -polemik yaratmak istemiyorum, onun için konuşmayacağım- 

uygun görülmedi. Şimdi geldik, niye Galatasaray’da polemikler olduya. Sayın Fatih İşbecer Bey, 

“Bu kulübün imzaladığı birçok sözleşmenin yanında, Sevr Anlaşması, Bağımsızlık Bildirgesi gibi 

kalır.” diyor. “Bütün kontratlar kulübün aleyhinde.” Şimdi ben soruyorum, imzalar kimin? 

İmzaların doğurduğu zararlar nedir? Çünkü bu Divan Kurulunda söylendi bu laflar.  

Ada konusuna gelince, efendim bazı güçlere tekrar teşekkür etmek lazım burada. Bunların 

başında, 30 Kasım 2015’den sonra Ada konusunda hâlâ görevini sorumlulukla sürdüren Sayın 

Hayrettin Kozak büyüğüme, Sayın eski Başkan Duygun Yarsuvat’a ve Sayın Hatice Günay 

Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum, çünkü hâlâ mücadelelerini sürdürüyorlar. Şuna kesin 

inanıyorum, tüm Galatasaray Yönetim Kurulu ile birlikte olmazsa bu Ada işini çözemeyiz. Şimdi 

soruyorum, işletme ruhsatı diyelim, mesela soruyorum, Beşiktaş Belediyesine ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesine 30 Kasım 2015’den sonra, artık bizim bununla ilgili bir şeyimiz kalmadı 

diye bir şey yapıldı mı? Ve çok ilginç olan bir şey var. Çok doğru bir karar verdi Genel Kurul. 

Bakın, Denizbank kredi kartı sahibi iseniz, 7 Ocak’ta şöyle bir şey geliyor size. Diyor ki, “Suada 

Kebap Kulüp’te % 50 ile sizi bekliyoruz.” diyor. Bilginiz olsun bundan. 

Devam ediyoruz. Biz bir lisans krizi yaşadık, biliyorsunuz. Lynetta Kizer diye bir hanımefendi 

basketbolcumuzla bir kriz yaşadık. Sayın Başkanım dedi ki, “Saha dışı oyunlarla başarı peşinde 

koşmayı alışkanlık hâline getirenler ve onun işbirlikçilerine her platformda hesap soracağız.” 

dedi. “Ayrıca, Federasyona da dava açarız. Galatasaray taraftarı müsterih olsun, biz parkede 

kazandık, masada kaybetmeyiz.” dedi. “Oyuncu için Bosna lisansını bizim çocuk vermiş! Bizim 

çocuk dediğin kim Harun? Sen kimsin Harun, tazminatını ödeyeceksin oyuncunun?” dedi, Sayın 

Başkan. Buna mukabil, Sayın Harun Erdenay da dedi ki, “Sicil lisanstaki çocuğun hatası var. 

Kimseye sormadan bunu yapıyor ve lisans veriyor. Uyardık ama Galatasaray’dan arayan 

olmadı. Federasyonun da, Galatasaray’ın da hatası var. Aslında burada en masum kulüp 

Fenerbahçe.”  

Birinci şık şu. Harun Erdenay böyle bir laf söylediği zaman ne yaptık? Bu suçtur çünkü, bir 

Basketbol Federasyonu Başkanı bunu söyleyemez. Ayrıca, sizler çok iyi takdir edeceksiniz, 

çünkü içinizde benden çok büyükler var. Galatasaray, Basketbol Federasyonunu kuran kulüp. 

Basketboldan vazgeçmemiz, basketboldan çekilmemiz diye bir şey asla söz konusu olamaz. 

Kuran biziz, nasıl çekiliriz biz? Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz ve gerçekler ortaya çıkacak. 

Ayrıca, rakip takımın başkanı da bize “Sahtekarlık yapıyorsunuz.” dedi. Biz ne yaptık? Biz niye 

gereğini yapmadık? Benim Galatasaray Kulübü’me, Başkanıma, Yönetim Kuruluma veya 

Galatasaray’ın hiçbir kuruluşuna hiç kimse sahtekâr diyemez. Derlerse gereği yapılmalı. Ve 

sonuçta karar verildi, hükmen mağlup olduk. Bundan sonrası sayın Yönetim Kurulunun kararı.  

Şimdi efendim, Galatasaray’da bir şey var. Şimdi geldik, bu tartışmalar esnasında gerçekte ne 

durumdayız biz? Hakikaten biraz sonra size bir şey göstereceğim. Bir süre sonra Divan Kuruluna 

gerek kalmayacak. Galatasaray Kulübü’nü de sizler yönetmeyeceksiniz. Onun için, 
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Galatasaray’a yeni yılda bir vergi cezası geldi, 34 milyon lira. Adnan Polat Bey döneminden 

geliyor bu. Sonuçta Galatasaray Kulübü’nün cezası. Bizler bu cezaları nasıl getirmeyiz, neler 

yapmalıyız diye düşünmeliyiz. Yoksa birbirimizle kavga ederek, birbirimize kötü söz söyleyerek, 

benim dönemim şöyleydi, ben şöyle görevden aldım, şöyle bıraktım diyerek değil. Ama sonuç 

34 milyon lira ceza.  

Şimdi, SPK cezası yedik, biliyorsunuz. Yani elemanları çıkarttık, çıkarttık ama lisanslı elemanı 

da çıkarttık ve bulamadık ve sonuçta bir ceza yedik. O da 308 bin lira. Bunu biliyorsunuz. Şimdi 

bir başka şey, vergi cezası da, bu şöyle efendim. Eğer bakarsanız denetçi raporlarına, denetçi 

raporlarında bu var. Daha bu ceza bize gelmedi, ama tahakkuk edebilir. Biz bunları çözmek 

zorundayız. Biz bunların üzerine gitmek zorundayız, buralarda birleşmek zorundayız. Bu 

sadece Sayın Dursun Özbek ve değerli yönetiminin problemi değil, hepimizin problemi. 

Bunlarda neler yapacağız? Ama durumumuz, Sayın Sami ağabeyin söylediği kadar rahat değil.  

Şimdi, yoldaki hediye paketi UEFA cezasına gelince, bakın Sayın Başkanım ne diyor: “2009 

senesinde bu kriterler ortaya çıktıktan sonra, Galatasaray’ı yönetenler UEFA kriterlerinin hiç 

farkında olmamışlar, ciddiye almamışlar. Biz UEFA’ya giderken, bu düzeltmeyi ancak 3 yıllık 

periyotta yapabileceğimizi söyleyeceğiz ve bunun için de ilave izleme süresi isteyeceğiz.” diyor. 

Yani, kardeşim, beni iki sene daha izle, bu iki sene zarfında göreceksin ki ben bu mali tabloyu 

düzelteceğim, diyor Sayın Başkan. Peki, peki. Biz UEFA’ya gidiyoruz, Sayın Başkanım 9 Aralık 

2015’te diyor ki, “Komisyon aşağı yukarı 7 tane ve her memleketten gelmiş üye. 14-15 kişi 

kadar varlar. Onların önünde UEFA kriterlerini savunduk ve ikna ettik. Tahmin ediyorum, Şubat 

ayında bir ziyaret daha yapacağız.” diyor.  

Şimdi soruyorum size, bizim lobi şirketimiz var mı? Ayrıca, 2009’dan beri UEFA geliyor. 

Galatasaray’ın bir ortak akıl kültürü var. 2009’dan beri Galatasaray’ı yöneten, UEFA ile gidip 

gelen insanlar var. Biz bunlardan niye yararlanmıyoruz? Sadece bu Yönetim Kurulunun işi 

değildir ki o, bizim toplam Galatasaray’ımızın işidir. Niye Galatasaray’ımızın işidir? Devam 

edelim.  

Bakın, bir Sportif A.Ş. başarı öykümüz... Tabii bu bizim, hep birlikte. Son 3 yılda dönem 

zararımız 304 milyon lira. Aslında 467, ama işte Mağazacılık’ı kulübe devretmişiz, onun için 304 

milyon liraya düşmüşüz. Bizim UEFA payımız, burada görüyorsunuz, aşağı yukarı % 12. Yani 

bize UEFA’dan gelen gelirlerimiz % 12. Yani şampiyonluk olması bizim için önemli, UEFA’ya 

gitmemiz önemli. Sportif başarının dışında, maddi olarak da çok önemli. Ama burada bir şeyi 

hatırlatmak istiyorum, çünkü bu çok tartışıldı. Bakın, sayın eski başkanlarım, bütün bu 

konsolide tablolar Galatasaray kitaplarından alınmıştır. 2010 yılında Galatasaray’ın şeyi 106 

milyon dolardır. 200 milyon dolar filan değildir. Hayır efendim, bunların hepsi gelir, 

gelirlerimiz. Bu tablodaki her şey Galatasaray kitaplarından alınmıştır. Ha, UEFA gelirlerimiz, 

tekrar ediyorum, % 12, çok önemli. Devam. Eğer bize UEFA’dan ceza gelirse bu bir domino 

etkisi yapar ve buradan da kaybımız minimum 80 milyon TL yapar, çünkü tribün gelirleriniz, 

turnuva gelirleriniz, forma ürün satışlarınız, sponsorluk gelirleriniz, hisse senediniz, varlık 

kaybınız çok daha yüksek de, biz çok daha aşağıya getirdik.  

Şimdi, bir futbolcumuz geldi, biliyorsunuz, hiç topa vurmadı ve gitti. Dedik ki, biz bundan zarar 

etmedik. Acaba gerçekten öyle mi?  
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Değerli Galatasaraylılar,  

Bakarsanız, Sportif A.Ş.’nin 6 aylığı daha yayınlanmadı ama 3 aylığa bakarsanız, bizim euro 

borçlanmamız % 5 ile 8.5 arasında. 127 gün biz buna maliyet ödüyoruz, 127 günlük maliyet de 

60 bin euro civarında. Diyeceksiniz ki, çok büyük bir para değil. Ama ben biraz sonra bir şeye 

geleceğim. 60 bin euro değil, 1 euro bile bizim için çok önemli artık. Devam ediyoruz. Şimdi 

maddi tabloların çok ağır olduğu bir ortamda, Sayın Başkanım ve değerli yönetimi, Sayın 

Mustafa Denizli’yi getirdi. Sayın Mustafa Denizli 4.5 milyon dolar bedelle 1.5 sene için geldi. 

Yani 13 milyon 635 bin lira bugünkü kurla, yani aşağı yukarı ayda 750 bin liraya geldi. Devam 

edelim. Bu yetmiyor, çünkü Sayın Mustafa Denizli diyor ki, transfer olacaktır, olmak 

mecburiyetinde, diyor. Mutlaka kadromuzda futbolcular olacaktır, diyor. Yönetim de bunu 

biliyor ve kadro için düşündüklerimiz var, fazla vaktimiz yok, elimizi çabuklaştırmamız lazım, 

diyor. Demek ki kendisine bir transfer sözü verilmiş, ben buradan öyle anlıyorum.  

Ve transferler başlıyor, 30 yaşındaki Donk’u alıyoruz. İyi futbolcu, kötü futbolcu, ben buralarda 

bir şey söylemiyorum. Asla haddim değil bunlar. Ama sonuca bakıyorum, sonuçta bu futbolcu 

için ödeyeceğimiz para 20 milyon 643 milyon TL ve 30 yaşında. Devam edelim. Martin Linnes, 

daha KAP’a açıklamadıkları için ben bir şey söyleyemem, yanlışlık olur diye, ama bu da alınacak. 

Belki başka sporcumuz daha alınacak. 

Ayrıca size arz etmek istediğim bir konu da, şarta bağlı yükümlülüklerimiz 3 ayda 454 milyon 

lira oldu. Şarta bağlı yükümlülüklerimiz, eğer bakarsanız, yani 2016, 2017, 2018 sezonuna bağlı 

artış gösterdi. Şimdi biz Mustafa Denizli’yi alıyoruz, bu kaynaklarımız zaten artıyor. Ne noktaya 

gidiyoruz, takdir sizlerin. Devam edelim. Şimdi geldik esas meseleye.  

Değerli Galatasaraylılar,  

Bunu okumak durumundayım. Mevzuata uygun olarak hazırlanmış finans tablolarına göre, üst 

üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve Yönetim Kuruluna temsil 

edilmeye ilişkin imtiyazlar kurul kararıyla kalkar. Bakın, eğer bu şekilde gidersek, çok net 

söylüyorum, Divan Kuruluna da, Galatasaray Genel Kuruluna da gerek kalmayacak, çünkü 

değerli yönetim, bizim seçtiğimiz yönetim yapmayacak, Sermaye Piyasası Kurulu yapacak. O 

zaman nasıl olacak? Yani son dönemlere geliyoruz, çok dikkatli olmamız lazım. Sayın Divan 

Başkanım da bu konuda Sayın Başkanla görüşmüşler, ben öyle anlıyorum.  

Sonuç olarak, Ahmet Özdoğan, önerin ne diyeceksiniz. Ona geliyorum. O da şudur efendim. 

Divan Kurulunun görevleri arasında bunlar. 99/2 diyor ki, “Yönetim Kurulunun her türlü 

etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde 

inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim 

Kuruluna bildirmek” diyor. Ben, Sayın Divan Başkanlığı ve sizlerden rica ediyorum, bir İzleme 

Komitesi kuralım. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu lütfen alınmasın, bu Galatasaray’ın son 

çağrılarından bir tanesi. Biz 2015 Mart’tan beri, sadece Galatasaray’ı düşünerek bu çağrıları 

yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde kaynakları artıramazsak ve bu şekilde gidersek, çıkışımızın 

olmadığını veya çok zor olduğunu görüyorum. Takdir sizlerin. 

Saygılar sunuyorum, iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  
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Sayın Prof. Ahmet Özdoğan’a detaylı çalışması için teşekkür borçluyuz. Pek çok şeyi görünür 

hâlde özetleyerek verdi. Herhâlde hepimiz, Yönetim Kurulu ve Başkan da buradan fayda 

sağlamıştır. Efendim, sıradaki konuşmacımız Sayın Taner Aşkın. Efendim, tereddüt 

buyurmayın. Yani konuşmaların sonunda Başkan ve Yönetim Kuruluna cevap vermek isteyip 

istemedikleri hakkında soracağım. Onun için, acele etmeyin. Buyurun efendim. 

Taner Aşkın 

Sayın Başkan, Yönetim Kurulunun Sayın Başkanı ve Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıymetli 

Arkadaşlar,  

Öncelikle sözlerime başlamadan önce, sizlerin yeni yılda mutlu bir yaşam, sağlıklı ve huzur 

içerisinde bir ortamda ömür boyu mutluluklarla yaşamanızı temenni ediyorum.  

Ben sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Uzun zamandır camiamızı rahatsız eden ve özellikle 

benim de içinde bulunduğum, daha doğrusu, içine çekilmek istendiğim bir ortamda, 

Galatasaray kamuoyunu ve Türk spor kamuoyunu aydınlatmak istiyorum. Çok önemli bir konu. 

Ben biraz evvel, tabloları da gördüm. Ama geriye dönüp bakarsanız, 6 Divan toplantısında, 6 

kere bu kürsüden neler yapmamız gerektiğini, ne şekilde hareket etmemiz gerektiğini 

defalarca anlattım. Önümüzde bir yönetimimiz var, ellerinden gelen bütün gayreti 

gösteriyorlar. Ama şimdi benim değineceğim olay çok başka bir olay, güncel bir olay. 

Malumunuz, görüntülü basında ve yazılı basında, özellikle son zamanlarda, Galatasaray’da 

birtakım dosyaların ortada dolaştığı ve bunların içerisinde Galatasaray’dan maddi menfaat 

temin eden insanların isimlerinin olduğundan bahsediliyor. Samimiyetle söylüyorum, son 20 

gündür namütenahi rahatsız edildim. Telefonlarımı kapatmak zorunda kaldım. Hatta, daha 

başka bir şey söyleyeyim, evimin özel telefonunu dahi fişten çektim. Herkes böyle bir şeyi 

merak ediyor. Evet, böyle bir TV programında, benim de başkanım olan, beraber çalıştığım 

Sayın Adnan Polat’ın bu şekilde bir ifadesi var. Ama gelin, bu işin doğrusunu hep beraber 

bilelim.  

Bizim çalışma süremiz içerisinde, birtakım arkadaşlarımızın -bunların hepsi profesyonel-, 

çalışan arkadaşlarımızın kişisel hataları oldu. Bunlar işle alakalı hatalar. Yani şöyle 

söyleyebilirim; verilen görevin dışına taşan, onu yapmayan, başka yerden başka türlü menfaat 

temin edip, ama buradan da maaşını almaya devam eden insanlar gibi filan. Bizim görevimiz 

sona erdiğinde, biz gayet doğal olarak, bizden sonra gelen yönetime bu dosyaları tevdi etmek 

durumundaydık. Sayın Başkanın bana vermiş olduğu görev de buydu. Ben bunları -içerikleri 

itibarıyla söylüyorum- okudum mu? Evet, okudum. Ama bende ne kopyası var, ne bir şeyi var, 

hiçbir şeyi yok. Yalnız şu kadar söyleyebilirim, açıklıkla söyleyebilirim. Net, son derece açık; bu 

dosyaların içerisinde Galatasaray’ın herhangi bir şekilde, söylendiği gibi milyonlarını, 

trilyonlarını filan götüren kimse yok. Bakın, böyle kimse yok orada. Şimdi Hayri kardeşim elini 

böyle yapıyor da, o dosyaları ben aklımda kalan kadarıyla söylüyorum, yok.  

Oradaki işçi arkadaşlarımız var. Evet, nedir? 3 kuruşluk bir menfaat sağlamıştır. Ama bakın, 

delil yok, kanaat var. Biz kanaate göre o arkadaşları zaten dışarı çıkarttık. Onlar ayrıldılar, hepsi 

işten çıktılar. Ha, Başkanım söyledi, orada katılıyorum, Sayın Adnan Polat, bunları işe almayın, 

dedi. Evet, bu söylendi. Ama gayet samimi, gayet açık söylüyorum. Benim bildiğim kadarıyla 

da, oradan sadece bir tek kişi, dönüşümde işe girdi. Benim bildiğim bu. Şimdi bu o kadar açık, 
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o kadar net bir şey ki. Net söylüyorum bakın, bugün konuşulan rakamlar da, biraz evvel Sayın 

Dr. Ahmet Özdoğan’ın çizdiği profilde söylenen rakamlar o dosyaların içerisindeki rakamlar 

asla olamaz. O dosyalar okyanusta bir kum bile değil, yok öyle bir şey. Elinde delili olan varsa, 

bakın, benim elimde delil yok. O dosyalar şu anda kulüpte. Kulüp Yönetim Kurulu olarak her 

şeyi yapmaya haiz. Sorarlar, bakarlar, ederler, araştırırlar. Nitekim bazı arkadaşlarımızın vermiş 

olduğu dilekçeler var. O dilekçeler de, benim bildiğim kadarıyla, şu anda yürürlükte.  

Onlarla ilgili, yönetimin birtakım yaptığı işlemler var. Duyduğum kadarıyla söylüyorum bunu.  

Netice itibarıyla, kısa zamanda bu ortaya çıkacak. Ama net ve açık söylüyorum, bakın. 

Galatasaray’da bu tip bir hadise, yani dosyaları ben aldım, Refik’e verdim, Refik aldı ve sakladı, 

Taner alıp sakladı, bunlar birtakım şeyleri örtbas etmeye çalışıyorlar dedikleri zaman, işte 

maalesef tekerlek burada hava kaçırıyor, son derece yanlış. Galatasaray’da bu tip bir şey yok. 

Yönetimlerin devamı var. Tabii ki biz, bizden sonra gelen yönetime birtakım şeyleri 

devredecektik ve nitekim bunları yaptık. Ama mertçe söylüyorum, Taner Aşkın olarak 

söylüyorum. O dosyalarda, Galatasaray’ın bugünkü borçlarının içerisindeki rakamları hiçbir 

şekilde tanımlayacak bir kanıt bulamazsınız. Hiç öyle bir dosya yok. Ufak tefek bir şeyler var. 

Ufak tefekten kastım şöyle. Bin lira, 500 lira, 2 bin lira, 3 bin lira filan gibi rakamlar bunlar. Ve 

bu insanlar ceza aldılar, atıldılar, işlerinden uzaklaştırıldılar. Bunların dışında başka bir şey yok. 

Benim bildiğim bu. Başka dosya varsa, delil varsa, olan getirir, delili oraya koyar, der ki, benim 

elimde delil var. Biz kanaatle yaptık bunları. Ondan ötesi zaten bizim işimiz değil. Ondan ötesi 

hukukun işi. Biz gerekli ne varsa yaptık. Bu insanları işlerinden uzaklaştırdık, gerekli tedbirleri 

aldık. Yoksa şöyle söyleyeyim, bugün burada ben bu ifadeleri kullanamazdım. Kendime 

güveniyorum, söylediğim sözün de arkasındayım. Sonuna kadar da arkasındayım.  

Galatasaray’ın birtakım kayıpları muhakkak oldu bu süreç içerisinde. Ama şunu söylemekte 

fayda var. Bu kayıplar kimsenin zimmetine geçti mi, geçmedi mi? Ben bunu söyleyemem, bunu 

kimse de söyleyemez. Elinde delil olan varsa bunu çıkarır, getirir ortaya koyar. Böyle 20 sene, 

15 sene, 5 sene, 2 sene, 1 sene yöneticilik yapmış insanların böyle bir kara leke ile 

lekelenmesine benim şahsi olarak ciddi itirazım var. Böyle bir şey yok. Bir şey varsa, çıkarın 

getirin, ortaya koyun, suçlusu kimse cezasını çeksin. Ama yok dedikodu üretiyorsanız, 

dedikodu üretmeye de devam ediyorsanız, bu kulübe zarar veriyorsunuz. Bunu yapmayın 

lütfen, çok rica ediyorum. Efendim, Sayın Hayri kardeşim, lütfen bu konuda ben muhatap 

olmayayım sizinle. Siz lütfen Adnan Polat’la kendiniz konuşursunuz bu konuyu. Bu benim şu 

anda kürsüden söylemek istediğim herhangi bir şey değil. Ben sadece özellikle altını çizerek 

söylüyorum, elinde delili olan varsa ve o delile güveniyorsa, getirir buraya koyar, gereği de 

neyse o yapılır.  

Ben bu konuda bir şey daha söylemek istiyorum. Yani çok önemli bu. 70-80 arkadaşımız böyle 

bir dilekçe verdi. O dilekçe şu anda -biraz evvel de söyledim- Yönetim Kurulu tarafından 

değerlendirmeye alınmış vaziyette, bildiğim, duyduğum kadarıyla. Büyük bir ihtimalle, yakın 

bir zaman içerisinde onun neticesi ortaya çıkacak ve orada neler olduğunu hep beraber 

göreceğiz. Varsa göreceğiz, yoksa yapacak bir şey yok. Ama hemen hemen bir yerde 

mutabakata varalım. Elde net delil yoksa, suç unsuru teşkil edecek delili ortaya 

koyamıyorsanız, lütfen, çok rica ediyorum, bu tip şeylerle ortalığı bulandırmayın. 
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Galatasaray’ın bugün birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Galatasaray’ın bugün dayanışmaya 

ihtiyacı var. Bizim bunları yapmakla mükellef olmamız lazım. Burada bir yönetim var. Arkasında 

duracağımıza, her gün bir problemle onlara iş gönderiyoruz, her gün bir başka mesaj atıyoruz. 

Adamlar ne ile uğraşacaklar ya? Bir sürü işleri var, bırakın bunlarla uğraşsınlar. Yeni projeler 

getirsinler. Ama çok üzülerek söylüyorum, maalesef böyle bir açıklama yapma lüzumunu 

hissettim. Bunu bütün Galatasaray kamuoyunun bilmesi lazım. Ne bende, ne Refik Arkan’da, 

ne de kulüpte şu anda benim söylediğimin dışında bir başka dosya varsa, buyurun, Yönetim 

Kurulu burada, böyle bir dosya var der. Zaten tetkik için de şu anda bir çalışma yapıyorlar, varsa 

ortaya çıkacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetler ediyorum. Hoşçakalın. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Taner Aşkın’a teşekkür borçluyuz. Şöyle ki, açılış konuşmamda söyledim. Lütfen elinizde 

bilgi, belge olmadan, hele hele televizyon kanalında, hele hele en tanınmış gazete köşelerinde 

kişilere çamur atma hakkı hiç kimsede yok, ama eski başkan, ama şu başkan, ama efendim 

Divan üyesi, ama bilmem ne üyesi... 

Değerli Galatasaraylılar,  

Yani bu çok ayıp bir şey ya. Yani efkarıumumiyenin önünde Galatasaray’ı bu kadar zedeleme 

hakkımız yok bizim. Bizim şirketimize güvenerek hisse almış adamlar diyecekler ki, ya bu 

insanlar herhâlde dürüst insanlar değil, biz bunlardan niye hisse alıyoruz. Lütfen bu gereksiz 

konuları bir daha açmayalım. Sayın Adnan Polat da açtığı için zaten yeterli derecede cevabını 

aldı. Daha fazla da bir şey konuşmayalım. Efendim, Sayın Turcan Bolayır, buyurun efendim. 

Turcan Bolayır 

Efendim, benden evvel konuşanlar benim söyleyeceklerimin bir kısmını söylediler. Sayın 

Başkanlık Divanı, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Divan üyelerinden ağabeylerim, büyüklerim 

varsa ellerinden öpüyorum, saygılarımı arz ediyorum.  

Buz gibi bir hava ile geldim mikrofona. Galatasaray’da başka sorunlar yok mu? Başka 

düşünülecek, ileriye gidilecek aşamalarla ilgili niye konuşulmuyor? Hep geriye dönük hareket 

ediyoruz. Temcit pilavı gibi aynı şeyler dönüyor. Her gelen iyi niyetle gelir, kötülük duygularıyla 

gelmez herhâlde. Ama bir bakarsınız derenin mecrası değişir, o günkü koşullarda, beklenmedik 

bir zarar meydana gelebilir veyahut bir masraf açılabilir. Bunları da göz önüne getirmek lazım. 

Geçmiş yönetimlerde çalışan kişiler şu anda burada değil. Onların da burada olmalarını arzu 

ederdim, çünkü onlar da aydınlığa kavuştursun bazı şeyleri. Gıyaben konuşuluyor devamlı.  

Galatasaray’da Doktor Cengiz Özyalçın kardeşimizin söylediklerine aynen iştirak ediyorum. Son 

yıllarda bir dayanışma eksikliği var. Birbirimizi vıdı vıdı yiyoruz. Orada da iyilik yapan insanlar 

çıkmıştır Arena Stadı’nın inşaatlarında, herkes bir tuğla dikmek için uğraşmıştır herhâlde. Ama 

niye yapamamışlardır, bunları da göz önüne getirmek lazım. Kuruçeşme Adası’nın o günkü 

durumuna göre, Allah rahmet eylesin, Özhan Canaydın kardeşimiz bir yanlış yapmış olabilir 

veyahut o günkü rayice göre bunu böyle yaptı. Siz kurtarın, düzeltin olayı. Hep tenkit ediyoruz. 

Nereden nereye geldi Galatasaray! Bu sadece böyle değil, başka platformlarda da var. Ayrılıkçı 

bir düşünce tarzı içine girdik.  
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Ben hocalığımın verdiği bazı vazifeleri ifa etmek istiyorum. Benim hocalık görevim ölünceye 

kadar devam eder. Üzülüyorum, isim vermeyeyim, Arena Stadı yapılırken, acaba Adnan 

Polat’ın bulunduğu yönetimdeki kişiler çalışmadı mı? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi orası. 

Hepiniz biliyorsunuz, yöneticilerin işi bugün çok zor. Mecbursunuz, taraftar sizi itiyor devamlı, 

tenkit ediyor. Bizim halkımız daima bir şeyler ister, ama şuraya iki tane tuğla getir dediğin 

zaman yoktur piyasada.  

Başınızı fazla ağrıtmayayım, geçenlerde Kadıköy’den motora bindim, geliyorum. Halatları alan 

çocuklar, “Hocam, bu Galatasaray’ın hâli ne olacak?” diye sordu. Şaşırdım birden bire, 

Galatasaray yerinde duruyor, ne olacak, ne demek, anlamadım, dedim. “Hocam, ruh yok bu 

takımda.” dedi. Allah, Allah! Ee, ruhu ben mi vereceğim ya? Bu takımın bir ruha mı ihtiyacı var, 

psikoloğa mı ihtiyacı var? Bulalım getirelim o zaman. Ama bir duruma göre, hakikaten o 

söyleyen kişi haklı. Neden haklı? Ben de seyrederken görüyorum, birbirleriyle didişiyorlar. 

Yahu yanındaki adam demarke vaziyette, ver topu, gol olur. Hayır, o onu tenkit ediyor. Kendi 

bildiklerine göre hareket ediyorlar. Fazla detaya girmeyeceğim, çünkü en son beni dinlediğiniz 

için teşekkür ediyorum. Vakit de ilerledi. Fazla rahatsız etmeyeyim sizi.  

Tüzükte değişiklik olayı. Bu tüzüğün değişikliği son mu oluyor artık? Yine toplantılar mı olacak 

yani? Yine tüzük değişikliği, bir daha, bir daha. Son mudur bu acaba? Son. İnşallah sondur. 

Sayın Prof. Helvacı, çok sevdiğim kardeşim, bize daha evvel ufak bazı deftercikler, kitapçıklar 

verip de, onu takip etseydik daha iyi olurdu. Yalnız ben yanlış anlamadıysam, orada 3 unsur 

var. O 3 unsur tüzüğün temel taşlarıdır. Bunlardan bir tanesi Disiplin Kurulu, öbürü Sicil Kurulu 

ve Divan Kurulu, bunları yok edemezsiniz. Bir ay içinde Yönetim Kurulunu tekrardan seçime 

davet edemezsiniz. Bir ayda icraatı ne olabilir o adamın? Yönetim Kurulu bir ay içinde zaten 

gelecek olan dosyaları tetkik etmekle uğraşır. Yani alacağı şeyleri, omuzuna gelecek olan yükü 

nasıl götüreceğiz diye hesaplar içine girer. Böyle bir şey varsa, ben yanlış anladıysam lütfen 

düzeltin. Olmaz bu, yanlış. Bunun düzeltilmesi lazım.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet efendim, siz tetkik edince göreceksiniz, söylediğiniz gibi değil. Buyurun, devam edin. 

Turcan Bolayır  

Peki, olabilir. Eğer yanlışım varsa, kusura bakmayın, özür dilerim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Estağfurullah. 

Turcan Bolayır 

Transfer olayı. Filanca kulüp transfer yaptı, biz de yapalım. Ee, tamam yapalım. Paramız da yok 

bizim. Eksik olmasın Başkanımız, sağ olsun, finansal gayretler gösteriyor, duyduğuma göre. 

Kendisine teşekkür etmek lazım. Geride kalmayalım diye yapıyor, Galatasaray’ın yüzü daima 

açık olsun diye yapıyor herhâlde. Galatasaray daha fazla, kıyıda köşede... Zaten  devamlı 

dedikodu mevzusu hâlinde. Ama Sayın Erdoğan’ın dediği gibi de, bunların aldığı paralar euro 

valöründe, hakikaten düşündürücü. Bunlar yarın öbür gün, ben filanca zamanda, menisküs 

ameliyatı oldum,  tekrardan toparlandım diye geliyorsa, Molde’den aldığımız o adam 150 bin 
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euro’ya oynarken, bizde filanca X valörüne geliyor. Parasında gözümüz yok, ama orada yedek 

kulübesinde bekleyen A takımında oynayabilecek sıfatta futbolcular varsa öldüler, bittiler yine. 

Yine onlar sahneye çıkamayacak. Galatasaray’da bu böyle gittiği takdirde, altyapıdan adam 

çıkmadığı takdirde, yedek kulübesinden A takıma futbolcu plase edilmediği takdirde maalesef 

bunun ızdıraplarını çekeceğiz.  

Gelelim bir unsura daha. Burada bitiriyorum, noktalıyorum müsaadenizle. Bir spor programı 

dinliyorum televizyonda, Melo tekrar Galatasaray’a dönüyor... Hoppala! Yahu biz Melo 

başımızdan gitti diye söylemedik mi sonunda? Bir dakika, Melo iyi bir futbolcuydu, ama 

karakteri daima X ve Y arasında deplase olan bir kişiydi. Şimdi bir dakika, çok sevdiğim İnter’e 

gitti. Galatasaray Kulübü’ndeki futbolcularımıza o zamanlar üzülüyordum ben. Onlar Viyana 

yakınlarında, işte Avusturya’da kamp yaparken, bu beyefendi Sao Paulo plajlarında boyuna 

twit ediyordu, bilmem ne yapıyordu. Bavulları dolu dolu gitti, tekrar inşallah dolu dolu gelmez 

İstanbul’a, Türkiye’ye.  

Fazla konuşmuyorum. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum, öpüyorum efendim. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Bolayır’a teşekkür ediyoruz. Sayın Prof. Duygun Yarsuvat, Sayın eski 

Başkanımız, buyurun. Takdim tehir olmuş, kusura bakmayın. Sayın Hocadan sonra sizi alırız 

efendim.  

Cengiz Akatlı 

Sayın Başkan, Sayın Yönetim, Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Galatasaraylılar,  

Sözlerime başlarken, Duygun Hocaya da teşekkür ederim, centilmenlik gösterdi. Sıra hakikaten 

benimdi galiba, bir takdim tehir oldu, onu düzeltti. Tekrar teşekkür ederim.  

Efendim, yakın bir geçmişte seçim yaptık, yeni Başkan ve yönetim geldi. Bu gelen 

arkadaşlarımız, Başkan ve yönetim dev gibi sorunlara ellerini koydular, canlarını koydular. Bu 

sorunları hepimiz biliyoruz. UEFA sorunu var, stat sorunu var, devletle ilişkiler var. Biraz evvel 

bir değerli arkadaşımız vergilerden bahsetti. Belediyelerle işlerimiz var, hukuk işlerimiz var. 

Sporcularla münasebetler, problemler, problemler, problemler. Bütün bu problemler 

karşısında, bizim dayandığımız büyük bir camia var diyoruz. Camiamız, geniş Galatasaray 

camiası içinde başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış değerli üyelerimiz 

var. Onun dışında, yine camiamızda çok değerli iş adamları, pozisyon sahibi yöneticiler, 

idareciler var. Ben izninizle bütün bunları, burada Divan mikrofonundan, camianın elinde 

imkânları olan bütün insanlarını, bütün mensuplarını yönetime, başta Başkan ve diğer yönetim 

üyelerimize destek vermek üzere çağırıyorum. Hepsini desteğe davet ediyorum. Çünkü 

dediğim gibi, dev sorunlar var. Bu dev sorunları alt etmek için, bu sorunlarla baş etmek için 

yardıma, desteğe ihtiyacımız var. Kimin bu konuda imkânı varsa, lütfen bu konuda hassasiyet 

göstersin.  

Sizleri bir parça eski günlere, yaklaşık 40 sene önceki günlere, 1970’li yıllara götürerek bir olaya 

bağlamak istiyorum  ve oradan da küçük bir önerim olacak. 1970’li yıllar, büyük Başkan 

Selahattin Beyazıt dönemi. Selahattin Beyazıt döneminde, Galatasaray Kulübü, Brian Birch ve 

unutulmaz idareci sevgili ağabeyimiz, değerli ağabeyim, komşum -beraber geliyorduk buraya- 
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Turgan Ece ağabeyimiz birlikte çok büyük başarı gösterdiler, 3 yıl üst üste şampiyon olduk. O 

arada, değerli Başkan, ileri görüşlü, çok büyük ileri görüşlü bir insan, Beyazıt, Riva arazisini satın 

aldı. Zannediyorum o günkü değerlerle 1 milyon TL idi. Yanlış söyleyebilirim, ama o günkü 

değerle aklımda öyle kalmış. Selahattin Beyazıt dönemindeki yönetim bu masrafı, bu gideri 

eritebilmek için bir eşya piyangosu düzenledi, 70’li yıllar. Bu eşya piyangosuna karınca 

kararınca benim de katkım oldu. Şöyle. Yönetimde olan Hayri Ürgüplü kardeşimiz zaman 

zaman benim çalıştığım şirkete uğrardı, elinde bir zarfla. İçinde işte 50-100 tane piyango bileti 

vardı. Bunu bana bırakırdı. Bir müddet sonra, ben onları eritip zarfın içine biletlerin karşılığı 

olan parayı koyardım ve Hayri kardeşim tekrar gelirdi. Bu şekilde, küçük de bir katkım olmuştu. 

Uzatmayayım, bu piyangodan ne kadar şey yaptı bilmiyorum ama sonuçta, Riva’ya ödenmiş 

olan 1 milyon TL’nin bir kısmı o piyango ile karşılandı. Ve Beyazıt, kulübü hiç borçsuz olarak 

devretti.  

Şimdi 2016 yılındayız, kuruluşumuzun 111. yılı. Bu da enteresan bir yıl. 111 yıl. Bu konuşmada 

belki biraz geç kaldım. Bu konuşmayı bir iki ay önce yapmalıydım, ama yine yapılabilir diye 

düşünüyorum. 31.12’ye kadar aşağı yukarı 11 aylık bir süremiz var. Tabii bir hazırlık dönemi de 

var. Kanaatimce, kulübe gelir getirecek bir piyango tertip edebiliriz. Her kuruşun, her kuruşun 

değeri var. Bu konuda kimin önerisi varsa lütfen gelsin söylesin. Sadece eleştirmek, bağırmak, 

çağırmak yetmiyor. Bu piyango 31.12’ye kadar yapılabilir diye düşünüyorum. Burada bir de şey 

var. Gayet başarılı bir Store mağazası açıldı. Orası merkez yapılarak, bütün Türkiye’deki Store 

mağazalarına koordineli bir çalışma ile ve belki de Milli Piyango bayileriyle de anlaşmalı bir 

çalışma yapılabilirse bir kısım cazip hediyeler konur. Mesela o zamanki piyangoda araç 

konulmuştu, 8-10 tane araç. Onlar da reklam karşılığı filan çok ucuza veya bedava maliyetle 

alınabilir. Sayın Başkanım, lütfen bunu dikkate alın. Bir arkadaşınız incelesin, eğer bu 

mümkünse 31.12’de çekilmek üzere böyle bir piyango tertip edilebilir. Kulübe ne kalırsa kârdır. 

Bu bizim için bir sevinçtir. Bunu arz etmek istedim.  

Bir de küçük bir nokta var, bunun dışında. İdareden aldığım bilgilere göre, 12 bin civarında 

üyemiz var, fakat 3 bin civarında bir üye aidatını ödemiyor. 9 bin civarında aidat ödeyen üye 

var. Bu da çok önemli bir açık, bir eksiklik. Onun sebepleri nedir, bilemiyorum. Bu konunun da 

araştırılmasını ve mümkün olan düzeltmenin yapılmasını istirham ediyorum.  

Önerimin dikkate alınmasını tekrar rica ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, Sayın Cengiz Akatlı’ya teşekkür ediyoruz. Sırada Sayın Duygun Yarsuvat, buyurun 

efendim. 

Prof. Duygun Yarsuvat 

Sayın Başkan, Sayın Galatasaray Kulübü Başkanı ve Arkadaşları, Değerli Galatasaraylılar ve 

Dostlar,  

Uzun zamandan beri düşünüyordum, düşündüğüm doğruymuş. Benden evvel de bu konuda 

görüşler belirtildi. Özellikle Divan Başkanımız bu konuya temas etti. Her gazeteyi açışta, her 

televizyon düğmesine basışta Galatasarayla ilgili olumsuz haberler görüyoruz. Ve bunun 

müsebbibi biziz, ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bir başkan çıkıyor, Galatasaray hakkında sözler 
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sarf ediyor. Arkasından bir başkan daha çıkıyor, o da onun aleyhine sözler sarf ediyor. Şimdi, 

Galatasaray’ı bu şekilde götüremeyiz. Galatasaray bu şekilde başarıya ulaşamaz. Bunu hepiniz 

biliyorsunuz ve bugün de burada bu tartışıldı. Bu tartışmalar öyle hâle geldi ki, Galatasaraylı, 

derin Galatasaraylı, liseli, o da bitti, liseciler çıktı. Bazı köşe yazarları, Galatasaray Lisesi’nden 

gelenlere karşı liseci tabirlerini kullanmaya başladılar. Kuşkusuz, bunlar Galatasaray’ı 

bilmiyorlar. Galatasaray’da, Galatasaray’ın ilkelerini benimsemiş olan herkes Galatasaraylıdır. 

Ama o ilkeleri benimsemiş olmak gerekir. Zira Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray ilkokulu 

ile, lisesi ile, üniversitesi ile, spor kulübü ile, vakıflarıyla, dernekleriyle bir kültürdür. O nedenle, 

biz Galatasaray’a Galatasaray camiası diyoruz. 

Galatasaray’ın ilkeleri, şu gördüğünüz salonda ortaya atılmış, yeşermiş, büyümüş, gelişmiştir. 

111 yıldır değil, 149 yıldır Galatasaray’da bu ilkeler yetişmiş ve yeşermiş, kabul edilmiştir. 

Galatasaray o kadar güçlüdür ki, okulu olduğundan dolayı, kulüplerimiz, kardeş kulüplerimiz 

okul kurmaya başlamışlardır. Beşiktaş Koleji açılmıştır ve kapanmıştır. Arkasından, dost 

kulübümüz Asya kıtasında okul açmaya çalışmıştır, açılmış olan okullara kendi adını vermeye 

çalışmıştır. Ama başarılı olamamıştır, olamaz da.  

Galatasaray’ın bulunması Türk toplumunun da bir şansıdır. Galatasaray bir çok devlet adamı 

yetiştirmiştir. Galatasaray devletin malıdır. Herkes Galatasaray Üniversitesi’ni özel üniversite 

zanneder, vakıf üniversitesi zanneder. Ben bununla bir kere muhatap oldum. Hem de nerede? 

Devlet Planlama Teşkilatı’nda. Bana, “Niye geldiniz?” dedi müsteşar. Ben, “Devlet 

üniversitesiyim, yatırım yapmak istiyorum, onun için geldim.” dedim. “Siz vakıf değil misiniz?” 

dedi. Çünkü hiç kimsenin zihni kabul etmiyor, hem üniversite olacak, hem de üniversitenin 

dışında bir vakıf olacak ve Galatasaraylılara yardım edecek, Galatasaray’ın büyümesini 

sağlayacak. İşte bu nedenledir ki, Galatasaray diğerlerinden farklı ve bir kültürdür, ayrı bir 

kültürdür. Bu kültürün umdelerini kabul eden herkes, benimseyen herkes, -kabul etmek de 

değil, benimsemek lazım, içimizde olması lazım- bunu sağlayan herkes Galatasaraylıdır. Onun 

için, liseci, liseli, derin, sığ diye sıfatlarla Galatasaraylıların bölünmesine müsaade etmeyelim. 

Bu tarz konuşmaları da özellikle başkanlık yapmış kişilerden duymayalım. Teşekkür ederim.  

Nedir Galatasaray’ın umdeleri? Galatasaray, etik kurallarına inanır. Galatasaray etiği vardır. Bu 

hanginizden geliyor, kovboy şarkısı?  

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Evet, bir telefon çalıyor da... Hanımefendi buldular. Buyurun Hocam. 

Prof. Duygun Yarsuvat 

Galatasaray etiği, ahlak anlayışı entelektüel dürüstlüğe dayanır. Meslek yaşamında taviz 

vermez. Kişisel çizgimizde dosdoğru yürürüz, bunun dışına çıkmayız. İşi yaparken titizlik 

gösteririz. İnsana saygı duyarız, hümanistizdir.  

İkinci etiğimiz, dayanışmadır. Dayanışma esasında Galatasaray topluluğunun temelini teşkil 

eder. Dayanışmayı sürekli ayakta tutmamız gerekir. Gereksiz yargılardan, 

değerlendirmelerden kaçınmamız gerekir, çünkü bizi şurada bir arada tutan dayanışmamızdır. 

Alçak gönüllü bir duruşta olmamız icap eder. Galatasaraylılığın ilkeleri bunlardır. Bencillik 
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Galatasaraylılığa yakışmayan bir histir, bir davranıştır. Başkalarına dönük olarak özel bir çaba 

sarf etmek değildir Galatasaraylının işi. Hiçbir gönül bağına direnmez. Hiçbir sınır bizi 

arkadaşlarımızdan, Galatasaraylılardan uzaklaştıramaz. Okul arkadaşlarımızdan 

uzaklaştıramaz.  

Galatasaray’ın bir üçüncü umdesi, açık fikirliliktir. Açık fikirlilik, devamlı olarak başkalarına ilgi 

duymak, merak etmekle ortaya çıkar. Bölmek yerine ikna etmek için uğraşır Galatasaraylı. 

Onun için, Galatasaray’ı bölmek isteyenler Galatasaraylı değillerdir. Kendi özelliklerinden 

vazgeçmeden, diğer farklı kişilerle görüşürler, anlaşırlar, konuşurlar. Meselelerini konuşarak 

çözmeye çalışırlar. Bağnaz değildirler. Bağnaz olmadıkları, laiklik ilkesini benimsemiş 

olmalarından kaynaklanır. Galatasaray’da laiklik farklı insanlara, farklı inançlara saygı 

duymaktır, bağnazlıkla savaşmaktır. Laiklik Galatasaray’da yaşam biçimidir. Her fikri kabul 

ederiz, konuşuruz, tartışırız. O fikirden olmamıza gerek yoktur, ama tartışıp öğrenmek isteriz, 

tartışıp merak ederiz. İşte Galatasaraylılığın farkı budur. Çünkü bunun temelinde düşünce 

vardır. Galatasaraylı, çeşitli düşüncelerden faydalanmak ister.  

Galatasaraylılığın bir başka umdesi, bir başka ilkesi, başka bir değeri ise özveridir. Fedakârlık 

yapmak yerine kendini vermektir. Yükselme yolunda kendini vermektir. Galatasaray için 

yüreğini açmaktır, işlerini yapmaktır. Galatasaray’da iş gören kişiler Galatasaray’ı sevenler, bir 

menfaat beklemeden, bir yarar beklemeden bu işi yapan kişilerdir. Galatasaraylı misyon 

yüklenen kişidir. Bir şeylere katılmak veya katılmamak, eyleme geçmek... Galatasaraylıya zorla 

iş yaptıramazsınız. Zorla iş yaptırmak yerine onu ikna yolu ile yönlendirerek iş yaptırabilirsiniz, 

çünkü Galatasaraylı, küstahlığa tahammül edemez. Küstahlığa varmadan hareket etmesini 

ister insanların, bilinçli ve cesaretli olmasını ister. Safça olmadan da ileri görüşlü olması gerekir.  

Galatasaraylıların bir de mizah duygusu vardır. Mizah duygusu, kendi ile alay edebilmekle 

başlar. Bu bir alışkanlıktır. Bizim okul sıralarımızda hepimizin bir takma adı vardı. Bizim okul 

sıralarımızda hepimizin bir hikâyesi vardı ve kendimizi fazla ciddiye almadan ciddi olmaktır bu 

mizah duygusunun esası. Gereksiz ciddiyetten kaçınmaktır. Birlikte olmanın mutluluğunu 

yaşayabilmektir. Olayları dramatik kılmadan, insanların yüreğine ulaşabilmektir. Bunun için, 

Galatasaraylıların kendileriyle alay edebilmesini sağlamak gerekir. Kendinizle alay edebilirseniz 

başkalarını daha iyi anlamaya ulaşabilirsiniz.  

Gelelim bir başka davranışa. O da, hepimizin bildiği gibi, büyüklerimize saygıdır. Dinlemek ve 

öğrenmeye devam etmek... Galatasaraylı ilkeler, büyüklerimizden küçüklerimize aktarmak 

suretiyle devam edip gelmiştir. Galatasaray’daki müktesebatının, birikimlerinin sırası geldiği 

zaman kendinden sonraki kuşaklara nakledilmesidir. Sürekli saygı duymak ve gerekirse bu 

saygısızlığa da karşı çıkmak icap eder.  

Şimdi buraya geldiğimiz vakit, aklımıza şu geliyor. Elimde dosya var, dosyayı verdim... Biraz 

evvel söylediler, işte senelerce bu araştırılmadı. Neyi araştırıyorsunuz? Bu arada, şu konuya 

temas etmek istiyorum. Çok az olarak temas etmek istiyorum. Biliyorsunuz, benim 7 aylık bir 

başkanlık dönemim var. İsmi lazım değil, o zaman Galatasaray’a mali imkânlar sağlamak için 

düşündüğümüz bazı projeler vardı. Bu projeler özellikle internet ve bilgisayar yazılımlarına 

dayanıyordu. Bununla ilgili olarak, arkadaşlar birkaç koldan çalıştılar. Neticede, önüme proje 

geldi, fakat hukukçu olduğum için, özel verilerin korunmasına dair kanun çıkmadığı için bu 
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projeyi reddettim, yapmayalım biz dedim. Çünkü bu projenin içinde, bir kartta bütün 

bilgileriniz vardı. O bilgilerle başkası ele geçirirse... Hele şimdi biliyorsunuz, çeşitli 

dolandırıcılıklar yapılıyor. Buna alet olmayalım diye ben bundan vazgeçtim. Çok güzel. Ama 

bazı zehir hafiyeler bu projeyi yapmak üzere hazırlık yapan kişilere gitmiş, sizden bir menfaat 

mı istediler de vermediniz, onlar da bu projeyi yapmadılar... Bu saygısızlıktır. Böyle bir işin, 

böyle bir çalışmanın Galatasaray’da yeri yoktur. Bunu yapan kişiler kendilerini Galatasaraylı 

zannetmesinler. Biz onları biliyoruz.  

Küçüklerimizi, kardeşlerimizi korumak; Galatasaray budur. Galatasaray’da büyükler, 

küçüklerine şefkatle yaklaşırlar. Onların kişiliklerine saygı duyarlar, onların girişimlerini 

desteklerler. Bir iş sahibi olduğunuz vakit, karşınıza iki kişi gelirse, ikisinin şartları da aynı 

olursa, Galatasaraylıyı seçersiniz. İşte desteklemek budur. Taraf tutmak, argo tabiriyle, piston 

yapmak değildir. Onlara Galatasaray düşüncesini aşılayabilmek ve devamlılığını 

sağlayabilmektir.  

En son prensip, en son Galatasaraylı değer, kurumlarını desteklemektir. Nedir kurumlarımız? 

Okulumuz, üniversitemiz, kulübümüz. Bunları desteklememiz gerekir. Bunların değerlerini 

yaşatmak ve yaymak icap eder. Bu kurumların atılımlarına katkıda bulunmak icap eder. 

Girişimlerini kolaylaştırmak, cesaretlendirmek, performansını artırmak, en yükseğe çıkartmak 

bu görevin içindedir. Galatasaray’ı günlük çabalarında rahatlatmak ve en uygun amaca doğru 

götürmektir.  

Şimdi bitirirken, şunu söyleyebilirim sizlere. Bu değerler kalıcıdır. Bu değerlere zaman içinde 

yenileri eklenebilir, ama bu değerler zamansızdır. Bu değerler ilelebet, Galatasaray mevcut 

olduğu sürece devam edecektir. Çağdaşlığa karşı değildir, çağdaşlığın kendisidir. Galatasaray, 

bizlere, yani Galatasaraylılara, Galatasaray sevgisi ile yanıp tutuşanlara hayat veren kan gibidir, 

damarlarımızdan akar. Bu değerler bizler için yalnız kutsal değil, aynı zamanda da yaşamsaldır. 

Bütün hayatımız boyunca bu değerlerle yaşayacağız ve bu değerlerin yaşamasına, bizden 

sonraki kuşaklara nakledilmesine aracı olacağız. Bu nedenledir ki, Galatasaraylıların kamuoyu 

önünde, medyada birbiri aleyhine, kurumları aleyhine, değerleri aleyhine konuşmalarına, bu 

değerleri ayaklar altına almalarına müsaade etmeyelim. Hiçbir Galatasaraylının da buna 

müsaade edeceğini tahmin etmiyorum. Ve hiçbir Galatasaraylıyı, -Sayın Başkan, size 

söylüyorum- töhmet altında bırakacak, elimizde dosya var, o senden bir şey mi istedi de 

yapmadın gibi hâllere lütfen müsaade etmeyin. Zaten etmezsiniz, bundan eminim. Ama 

önünüze gelebilir. Bundan kimseye bir kötülük gelmemesi gerekir.  

Bizim hepimiz Galatasaraylıyız, onun için buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın eski Başkanımız Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a teşekkür ediyoruz. Galatasaray’ın genel 

felsefesi ile ilgili, umumiyetle gözden kaçan hususları altını çizerek hepimize tekrar hatırlattı, 

teşekkür ediyoruz. Efendim, Sayın Faruk Gürbüzer söz istemişti. Devam ediyor musunuz? 

Buyurun. 
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Faruk Gürbüzer  

Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulum, Değerli 

Galatasaraylılar,  

Öncelikle Duygun Hocama, Galatasaray etiği ve Galatasaray anlayışı için verdiği Galatasaray 

dersi için özellikle teşekkür ediyorum. 2016 yılının ilk olağan Divan toplantısında, sözlerime 

aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyerek başlamak istiyorum.  

Sayın Başkan, Değerli Galatasaraylılar,  

Müsaade ve hoşgörünüze sığınarak, bizlerle ilgili bazı düşünce ve kaygılarımı sizlerle paylaşmak 

istiyorum. 2015 yılı itibarıyla, kaydı açık üye sayımız 9.133. Üç başkan adaylı bir seçim yaşadık. 

Bu seçime katılan üye sayımız 3.841, yani % 40’lık bir katılım oldu. Son Mali Genel Kurula 

katılan üye sayımız 1.402, ki bu rakama da öğle saatlerinde ulaşılmıştır. 2015 yılı itibarıyla, 

yanılmıyorsam -yanılıyorsam Sayın Başkanım düzeltsinler- Divan üye sayımız 1.700 civarında. 

Sayın Divan Başkanımızın tüm gayret, teşvik ve davetlerine rağmen, yıl bazında % 10’luk 

katılımlarla gerçekleşmektedir. Bizlerin kulübümüze ve sorunlarımıza bu kadar duyarsız 

kalmamız, bir yandan azınlığın çoğunluğuyla yönetilmiş olmamıza, diğer yandan da kamuoyu 

önünde imaj kaybetmemize neden olmaktadır.  

Bugün itibarıyla, spor branşlarının bağlı olduğu tüm kuruluşlarda Galatasaraylı temsilci sayısı 

çok aza inmiştir. Hatta bazılarında yok denecek kadardır. Zaten bu kurumların bize karşı taraflı 

ve hasmane tutumları da hepinizin malumudur. Bunların en tazesi, basketbol bayan 

takımımıza karşı yaşanmıştır. Şu an o kurumun başında olan genç arkadaş, haddini aşan bir 

şekilde, Sayın Başkanımıza ve Galatasaray’a laf söyleyebilme cüretinde dahi bulunmuştur. 

Kendisine Sayın Başkanın ve Galatasaray’ın, geleneksel örf, âdet ve terbiye sınırları içinde 

verdiği cevabı dahi anlayabilecek olgunlukta değildir. Kendisine şunu sormak lazımdı, ama 

Sayın Başkanım Galatasaray etiği içinde herhâlde esirgedi veya daha kibar laflarla onu 

anlatmaya çalıştı, ama o anlamadı. Bizim o sporcumuzun lisansının altındaki imza ve mühür, 

bu genç kardeşin, bu genç arkadaşın temsil ettiği kuruma mı ait, yoksa köşedeki bakkal Ahmet 

Efendi’ye mi? Aslında ona sorulması gereken, onun anlayacağı dilden verilmesi gereken cevap 

buydu, fakat Sayın Başkan, demin de söylediğim gibi, Galatasaray etiği ve saygı çerçeveleri 

içinde bu lafı etmedi.  

Saatin çok ilerlemiş olması dolayısıyla, bahsedeceğim diğer konuların büyük bir bölümü 

özellikle Ahmet Özdoğan kardeşim tarafından dile getirildi. Değerli vakitlerinizi almak 

istemiyorum. Sayın Başkanımızın, Divan Başkanımızın toplantı başında da bizlere hitap ettiği 

şekilde, biz geçmişte hesaplaşmamızı tam olarak yapmadan maalesef geleceğe doğru emin 

adımlarla yürüyemeyiz. Biz Galatasaraylılar, kulübümüze ve kulübümüzün sorunlarına yeteri 

kadar ilgi göstermediğimiz müddetçe, bir başkan ve yönetimi, natamam bir stadı, sırf loca ve 

kombine gelirlerini kulübe kazandırabilmek adına, 25 milyon dolarlık mali külfeti de yükleyerek 

Galatasaray’ın, kulübün üzerine yükler ve hâlâ da o stadın teslimi tarafımıza yapılmaz. 

Mukavelesi 18 ay sonra bitecek olan Ada işletmecisinin mukavelesi aynı şartlarla, dünyada eşi, 

emsali görülmemiş bir şekilde, 5 yıl uzatılır, biz bu hesabı sormayız. Bir diğer başkan adayımız, 

Başkanımız, kurumsallaşma adına, kendisine kadrolaşma diye buradan defalarca ikazlar ve 

konuşmalar yapılmış olmasına rağmen, çok yüksek maaş ve tazminatlarla kulübü birtakım 
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profesyonellerle doldurur. Sayın Ahmet Özdoğan kardeşimin dediği gibi, 90 dakika oynamayan 

oyuncuya 7-8 milyon dolar Galatasaray’ın parasını verir ve bu hesap da sorulmaz. Ben hesap 

sorma peşinde değilim, ama hesaplaşmadan, geçmişin hesabını görmeden geleceğe de sağlıklı 

olarak yürüyeceğimize pek inanmıyorum.  

Son örneklerden birini geçen ayki Divan toplantımızda yaşadık. Bunu Sevgili Ahmet Özdoğan 

kardeşim ve başka bir konuşmacı arkadaşım da ifade etti. Sayın Fatih kardeşim, bu kürsüden, 

Galatasaraylı bazı kişilerin zenginleştiğini, Galatasaray’ın fakirleştiğini söyledi. Şu an yetkili 

makamda. Galatasaray’ın tüm değerleri, Genel Kurul tarafından Sayın Başkan ve Yönetim 

Kuruluna emanet edilmiştir. Elinizde bununla ilgili bir bilgi ve dosya yoksa, lütfen bundan sonra 

bu şekilde kamuoyunu bilgilendirmeyin. Eğer varsa, gereğini yapın. Varsa böyle bir şey -ki, var 

ki söylediniz- siz ne gibi bir işlem yaptınız veya yapmayı düşünüyorsunuz? Yapmadıysanız, siz 

de, size emanet edilen Galatasaray’a karşı hatalar içinde değil misiniz?  

Beni dinlediğiniz için, hepinize teşekkür eder saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. Sayın 

Başkan ve Yönetim Kurulu? Peki efendim. Sayın Helvacı, siz mi söz istiyorsunuz? Kapanış, 

buyurun, çok kısa. 

Prof. Dr. Mehmet Helvacı  

Sayın Başkan, tekrar bu kürsüyü işgal ettiğim için bu geç saatte, çok özür dilerim. Ama bir yanlış 

anlaşılma ve haksızlığa mâni olmak adına söz aldım. O da Ada meselesi ile ilgili, Sayın -evet, 

seste bir problem var- Hayri Kozak ağabeyin internet üzerinden başlatmış olduğu bir girişim 

çerçevesinde, Sayın Başkanla bir görüşme yaptım. O görüşmede,kendisi, bu işe müdahil olmak 

istiyorsam, elbette bir yardımda bulunabileceksem memnuniyetle kabul edeceğini söyledi. Ve 

bu çerçevede, sağ olsunlar, bana gönderdiler, dilekçeleri okudum. Davanın açıldığını ve şu 

anda usuli olarak bir bekleme süresinin söz konusu olduğunu, o sürenin beklendiğini 

söylemem lazım. Bilmiyorum, belki cevap verecekler, belki cevap vermeyecekler. Onlar resmî 

olarak bir şey söylemek istemeyebilirler. Ama en azından, ben size gayriresmî olarak, Ada ile 

ilgili durumun bu noktada olduğunu söylemek istedim. Saygılar sunarım. 

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar  

Efendim, teşekkür ederiz. Bu Ada konusunun evveliyatını en iyi bilen arkadaşlarımızdan birisi 

Sayın Mehmet Helvacı, Yönetim Kuruluna faydalı olacak şekilde hizmet ederse tabii ki hepimiz 

için iyi olur.  

Efendim, Ocak ayı Divan toplantısını kapatıyorum. Şubat ayında tekrar görüşmek üzere iyi 

günler dilerim.  
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