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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef 
Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, bizleri ekranları başında ve Galatasaray Youtube kanalından 
takip eden üyelerimiz, değerli basın emekçileri, Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül 
vermiş, hayatlarını armaya adamış kıymetli taraftarlarımız.  
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 
kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ile 
geçen toplantımızdan bu yana ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için sizleri saygı duruşuna 
davet ediyorum. Vefat listesini yansıtabilir miyiz lütfen?  
3691 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, kulübümüzün 14’üncü Başkanı merhum Saim Gogen’in 
oğlu Fethi Gogen, 4220 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Hatay Suna, 6723 Divan Kurulu 
üyemiz, değerli sanayici Süleyman Bodur, 7182 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, İstanbul 
Sanayi Odası eski Başkanlarından ve meclis Başkanlarından duayen iş insanı, Hüsamettin Kavi, 
8057 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İlhan Yargan, 9261 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 
Hakkı Tevfik Bingöl, 10739 sicil numaralı Kulüp üyemiz, Timuçin Uluşahin, Kulübümüzün Divan 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sonay Kale’nin ağabeyi Metin Kale, 1958-1960 yılları arasında 
kulübümüzde forma giyen futbolcumuz Zühtü Merter ve Galatasaray Spor Kulübü Genel 
Sekreteri Selçuk Rıza İren’in kıymetli annesi Sabahat İren ve aramızdan ayrılmış tüm 
Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum (Saygı Duruşu Yapıldı.) 
Buyurun oturabilirsiniz. Ruhları şad olsun, hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Müsaadenizle 
yerime geçiyorum. 
Saygıdeğer katılımcılar, toplantımıza devam etmeden önce, bazı hususları hatırlatmak 
istiyorum. Geçtiğimiz ay çok acı kayıplarımız oldu. Son Divan ve Kulüp araştırma ve çalışma 
komisyonlarında çok uzun süredir birlikte olduğumuz bir büyüğümüzü kaybettik. Saygıdeğer 
Hüsamettin Kavi büyüğümüz, kendisi toplantının gündemin ilerleyen maddelerinde de 
göreceğiniz gibi, özellikle Kulüp ve Bağlı Şirketlerinin mali yıllarının senkronizasyonu konusunda 
çok önemli çalışmalarda bulundu, çok önemli görevlerde bulundu. Kendisi ile son 3 Divan 
Başkanlığı tarafından yönetimimizle müşterek oluşturulmuş olan tüzük tadil komisyonlarında 
birlikte çalışma şerefine ulaştım. Çok değerli çalışmalarımız oldu. Yine Galatasaray spor kulübü 
genel sekreterimiz sevgili Selçuk Rıza İren’in kıymetli annesini kaybettik. Çok iyi hatırlıyorum. 
2009 yılında saygıdeğer Başkanımız Adnan Polat zamanında muhterem annesi, bir organ nakli 
için ciddi bir fedakârlıkta bulunmuştu. Onu da rahmetle anmak istiyorum.  
Sevindirici bir haber, Kalamış tesislerimizde aniden rahatsızlanan Candemir Berkman 
büyüğümüz çok şükür şu anda evine çıkmış durumda. Galatasaraylı doktorların ciddi katkıları 
oldu, kendisi de sporcu genleriyle olacak, süratle toparladı, kendisine de sevgi ve saygılarımızı 
göndermek istiyorum, moral açısından. 
Toplantı gündemimize geçmeden önce, Judo ile ilgili bir görsel vardı. Judo dalındaki 
başarılarımızdan bahsetmek istiyoruz. Divan Kurulu yazman üyemiz Sayın Nilüfer Sanvar 
aktaracak. Nilüfer Hanım buyurun. 
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Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
17 Eylül 2022, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonasında, erkekler 
66 kiloda mücadele eden sporcularımız Muhammed Ali Demirel altın madalyanın, İbrahim 
Demirel bronz madalya.  
57 kiloda mücadele eden sporcumuz Özlem Yıldız bronz madalya. 
Hilal Öztürk, kadınlar artı 78 kiloda altın madalyanın sahibi olmuşlardır. 
26 Eylül 2022 tarihinde Bosna Hersek’in Pale kentinde düzenlenen minikler Balkan 
şampiyonasında mücadele sporcularımız Efe Ergün 50 kiloda gümüş madalyanın sahibi 
olmuştur.  
Ülkemizi ve kulübümüzü gururla temsil eden sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını 
diliyoruz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Kuvvetli bir alkışla sporcularımızı onurlandıralım. Saygıdeğer katılımcılar, özellikle Divan 
Başkanlığı olarak duyurmak istediğimiz, açıklamak istediğimiz bir iki konu var. Özellikle bu Divan 
toplantılarımızın, aylık toplantılarımızın yapıldığı salonlar hakkında kısa bir bilgi vermek 
istiyorum. 
Biz Galatasaray Lisemizde Tevfik Fikret ve İnan Kıraç salonlarını, stadımızda da rahmetli Özhan 
Canaydın Başkanımızın adını taşıyan içinde bulunduğumuz konferans salonunu kullanıyoruz. 
Bununla ilgili olarak malumunuz daha önceden Tevfik Fikret salonunu ağırlıklı olarak 
değerlendiriyorduk. Ancak bizim, benim de okulda okuduğum yıllarda çarşamba günleri öğleden 
sonra eğitime ara veriliyordu, dolayısıyla sadece daimi yatılıların olduğu bir mektepte bu 
toplantılarımızı hafta içi yapabiliyorduk. 
Şimdi Sayın lise müdürümüzle yaptığımız bir anlaşma çerçevesinde, hafta sonları protokol ve 
Divan veya Kulüp toplantıları için, seramonyal toplantıları için Tevfik Fikret salonunu hafta 
sonları yine kullanabiliyoruz. Ancak hafta içi yaptığımızda İnan Kıraç salonunu kullanma 
konusunda mutabık kaldık. Saygıdeğer rektörümüz ve lise müdürümüzle. Ancak şunu söylemek 
gerekir ki, İnan Kıraç salonu olsun, Tevfik Fikret salonunu kullanmak da şöyle bir ilave, ciddi bir 
maliyet geliyor. Yani canlı yayın aracı. Bu 4.5 G vesaire tarzında bir 5 saat süren, 5 saatlere varan 
bir yayının yapılmasında, ciddi bir sıkıntı olduğu için canlı yayın aracı, bizim stüdyolarımızın 
olmadığı bir ortamda uyduya çıkış maliyeti ve ilave birtakım costlar olduğu için, maliyetler 
olduğu için açıkçası Galatasaray spor kulübü derneğinin de bütçesini daha fazla zorlamamak için, 
hafta içi toplantılarımızın bir kısmını, içinde bulunduğumuz salonda, stadımızda, stüdyolarımızın 
bulunduğu stadımızda yapma yolunda bir aksiyon aldık. 
Bunu bu şekilde açıklamış olayım. İkinci bir soru bu 6 aylıkların niye geciktiği konusunda, 
saygıdeğer üyelerimizden haklı birtakım serzenişler geldi. Burada 30 Eylül itibariyle Grand 
Tornten yani Eren bağımsız denetim firmasından, 6 aylık; 1 Ocak-30 Haziran konsolide raporları, 
bağımsız denetimden geçmiş olarak geldiği için ve Kulüp mali grup ve şöyle ifade edeyim. 
Denetim kurulları da bunun üzerinde çalışmalar yürüttüğü için, biz Eylül ayında değil Ekim 
ayında bu toplantımıza mali raporların sunumunu getirmiştik, planlamıştık. Geçen ayki Divan 
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toplantı gündeminin de bir dipnotu olarak bunu belirtmiştik. Bugün bu mali raporlar ve bağımsız 
denetimden geçmiş yine Denetim Kurulu raporu özellikle bugün icra edilecek. 
Bu arada merhum Başkanımız, efsane Başkanımız Spor Ali, saygıdeğer Ali Tanrıyar’ın eşi de 
aramızda. Kendisine hoş geldin diyoruz. Kuvvetli bir alkış.  
Şimdi gündemimize geçmeden önce Mehmet Bilen imzalı bir önerge var. Daha doğrusu tek 
kişilik bir önerge var. Ben bunu bilgi mahiyetinde okutuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Divan 
Heyeti Başkanlığına, 5 Kasım’da tüzük genel kurulu yapılacak. Tüzük konusu çok önemli. Bu 
nedenle tüzük ile ilgili görüşmelerin gündemin önüne alınması yararlı olacaktır. Saygılarımızla, 
5281 Mehmet Bilen. 
Yine Sayın İbrahim Göknar’ın 8256 sicil numaralı Divan Üyemiz, bir şeyi var, yazılı önerisi var. 
Ben bunu müsaadenizle okutmak istiyorum. Sayın Nilüfer Sanvar, buyurun. 
 
Divan Yazmanı Nilüfer Sanvar  
12 Ekim 2022 Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Sayın Divan Kurulu Başkanlığına,  
Konu: Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı tarihi.  
Değerli Divan Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Yönetim Kurulu 2022 yılı Olağanüstü Tüzük Tadil 
Toplantısının 29 Ekim veya 5 Kasım tarihinde yapılacağını resmi olarak açıklamıştır. Kulüp 
üyelerine dijital ortamda gönderilen metinlerde toplantıda sunulacak tüzük tadil tasarısı 
maddelerinde 3 ana başlığı ele alınarak oylanacağı, diğer kapsamlı çalışmaların ise tarih 
belirtmeden bilahare başka bir genel kurul toplantısında ele alınacağı yazılmıştır. 
Bu durumda ikinci toplantı tarihinin en kısa sürede açıklanması beklenmektedir. Aslında spor 
yasası maddelerinin aktif hale getirilmesinin 2023 Sonbaharı olması bizlere bu genel kurulun 
tam kapsamlı olarak bir defada yapılma şansını vermiştir, ancak karar iki ayrı toplantı şeklinde 
belirlenmiştir. 5 Kasım toplantısında ele alınması, oylanması istenilen 3 ana başlık ise aşağıdaki 
gibidir. Mali ve idari, kurumsal takvimlerinin spor yasasına uygun olarak değiştirilmesi. Kulüp 
Başkan ve Yönetim Kurulu ve diğer kurullarının görev sürelerinin 2 yıla indirilmesi, yönetim ve 
Denetim Kurulunun mali ve idari ibrasının birleştirilmesi. Bu hususlarda mali ve idari kurumsal 
takvimin değiştirilmesi dışında, diğer iki başlığı ilgilendiren çok önemli konular maalesef daha 
önceki Divan toplantılarında yeteri kadar görüşülüp tartışılmıştır. Ayrıca yine oya sunulacak 
taslak metninin geçici 2’nci maddesinde yer alan, geçmiş dönemlerin ibrasızlık konularının iptal 
talebi de Divan Kurulumuzda yeteri kadar görüşülmemiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde, 
değerli Yönetim Kurulumuz tarafından açıklanan mevcut tüzük tadil genel kurul tarihinin 
ertelenerek hem masrafları küçültmek, hem de zaman tasarrufu açısından, tam kapsamlı 
çalışmalar da içerecek şekilde Aralık 2022 veya Ocak 2023 ayında bir defada yapılması teklifimi 
Yönetim Kurulundan talep etmek için siz değerli Divan Kurulu Heyeti ve Divan Üyelerinin bilgi 
ve görüşlerine arz ederim. Saygılarımla, İbrahim Göknar, 8256. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer katılımcılar, tüzüğümüz gereği yapılan önergelerin, verilen önergelerin yazılı olması 
şart. Bu iki önerge geldi ama bunların bizim değerlendirip oylatabilmemiz için açılış hazirununun 
65 kişi 7 imzalı olması gerekiyor ama ben Galatasaray demokrasisi ve saygıdeğer üyelerimizin 
görüşlerini saygı duyduğumuzdan dolayı Başkanlık Divanı olarak okuttuk ama burada herhangi 
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bir oylamaya gidemiyoruz. Emin olun tüzükle ilgili konular muhtemelen daha ağırlıklı olarak 
sıcak gündem 5 Kasım’da icra edilecek, ikincisi toplantısı icra edilecek Olağanüstü Tüzük Tadil 
Genel Kurulu olduğu için bu toplantıda enine boyuna tartışılacaktır. Ben bilgi mahiyetinde bu iki 
önergeyi okuttum. Şimdi gündemimizle devam ediyoruz.  
Sayın Nilüfer Sanvar, gündemi okuyabilir miyiz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
12 Ekim 2022 Divan Kurulu 
Gündem.  

1. Eylül ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması.  
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Tüzüğümüzün 87/14’üncü maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 

2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık konsolide, mali 
tablolar ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması. 

4. Tüzüğümüzün 96/8’inci maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Haziran 
2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık konsolide mali 
tablolar ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporları ile ilgili olarak Denetim Kurulunun 
tespiti ve incelemeleri.  

5. Gündemin 3’üncü ve 4’üncü maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme. 
6. Tüzük değişikliği çalışmaları konusunda bilgilendirme. 
7. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
8. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler.  
Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 
edilmiştir. Gündemin 1 inci maddesi ile devam ediyoruz. Eylül ayına ait toplantı tutanağının 
takdimi ve oya sunulması.  
Ses kaydı çözümlenerek kontrol edilip, gsdivan.com Divan Kurulu internet sitemize yüklenmiş 
olup, çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle Eylül ayı toplantı tutanağını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. 
Gündemimize geçmeden önce saygıdeğer Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e söz vermek 
istiyorum. Sayın Başkan, buyurun. 
 
Kulüp Başkanı Dursun Aydın Özbek 
Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Kurulu üyeleri, değerli Başkanım, merhum Ali Tanrıyar 
ağabeyin sevgili eşi, değerli Galatasaraylılar, basın mensupları, bizi izleyen Galatasaraylılar, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz Ekim Divan toplantısına hoş geldiniz.  
Değerli Galatasaraylılar, biz arkadaşlarımla beraber seçilmemizin üzerinden yaklaşık 4 ay gibi bir 
süre geçti. Ben bu toplantıda, özellikle bu 4 aylık süre içinde neler yaptık? Neleri başlattık? 
Neredeyiz? Onun için size kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. 
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Bildiğiniz gibi ve özellikle de değerli Galatasaraylılar, Galatasarayla ilgili ve Galatasarayın çok 
önemli olduğunu düşündüğüm projeleri hakkında da ilginizi rica ediyorum, yorumlarınızı da rica 
ediyorum. Bizim için çok değerlidir. Onun için bu konuda da eleştirilerinizi, yorumlarınızı çok 
dikkate alacağımızı bilmenizi istiyorum.  
Birinci size anlatmak istediğim konu, Ada. Bildiğiniz gibi seçimden önce arkadaşlarımla beraber 
size söz vermiştik. Galatasaray Adasının tekrar üyelerin hizmetine açılması konusunu size vaat 
etmiştik. Evet, çok yoğun bir çalışma neticesinde 26 gün gibi bir süre zarfında, Adayı sizlerin 
hizmetine sunduk.  
Tamamını yapabildik mi? Hayır. Sezon başladığı için, sezondan istifade etmek için, orada üyeler 
bulunurken herhangi bir inşai faaliyetin çok doğru olmayacağı düşüncesiyle bazı kısımlarını ikinci 
kademe olarak inşa etmeyi planladık. Onun için yakında ikinci kademinin inşası için de oranın 
tekrar düzenlenmesi için de faaliyete geçeceğimizi bilmenizi istiyorum. Adanın bizim için çok 
önemli olduğunu ve Adanın gerektiği gibi üyelerin kullanımına sunulmasının çok önemi var. 
Bunda çok hassasız, hassas davranıyoruz. Galatasaraya yakışan, Galatasarayın orada mutlu 
olacağı bir Ada, Adayı hizmete vermek için arkadaşlarımla çok yoğun çalışıyoruz.  
Bu kısa süre zaman zarfında, yazın oraya birçok üyemiz geldi. Çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla 
geldi. Oradaki gelen arkadaşlar, manzarayı görmüşlerdir. Hakikaten Galatasaraya yakışan bir aile 
olmanın gerekliliğini orada Galatasaraylılara hissettiren buluşmalar oldu. 
İki tane etkinlik yaptık orada ve 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlamasını yaptık, bir de 
Galatasaray Lisesinin geleneksel Sultani Balosunu yaptık. Bunlar da çok başarılı geçti. Özellikle 
Ada ile ilgili vurgulamak istediğim konu şu. Adanın Galatasarayın nezdindeki duruşu, varlığının 
sebebi, Galatasaray için çok önemli. Orada Galatasaraylıların buluşması bambaşka bir ambiyans 
yaratıyor, bambaşka bir iklim getiriyor. 
Ben oraya gelen Galatasaray üyeleri arasında, sürekli oradaydım. Ne bir kırgınlık gördüm ne bir 
dargınlık gördüm. Herkes büyüğüne saygılı, küçüğünü kucaklayan, seven bir iklim gördüm.  
İşte tam benim ve arkadaşlarımın yaratmak istediği iklim buydu ve bunu Adada görmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz değerli Galatasaraylılar.  
Size seçim döneminde vaat ettiğimiz diğer husus da Mecidiyeköy’deki binanın, bir şekilde 
Galatasarayın ekonomisine katkı vermesini sağlamaktı. Bunun için de gereken temaslar yapıldı. 
Orada özellikle proje değişikliğine gidildi. Yeni yapılan projede 180 tane 1+1, 2+1 hüviyetinde 
daire yapıyoruz. Bir rezidans işletmesi şeklinde olacak. Ayrıca da Büyükdere caddesine cephe 5 
tane ticari dükkanımız var. 
Bundan amaçlanan, bunların satışını, satış ofisi bitti. Herhalde önümüzdeki haftadan itibaren 
satış ofisi orada faaliyete geçecek. Satış ofisini iki şekilde planlıyoruz. Bir, yabancılara satış söz 
konusu. Yani yeni yasal düzenleme çerçevesinde, 400 bin dolarlık gayrimenkul sahibi olan 
yabancılara vatandaşlık verilmesine bağlı olarak binamızın konumu itibariyle merkezde olması, 
bu manadaki talepler için bir cazibe merkezi şeklindedir. Bunu değerlendireceğiz. Sizlere söz 
verdiğimiz gibi, ihalesini yaptık. Bu konuda da firmaları yarıştırdık. Onun için yabancılara satış 
açısından da orada bir iş birliği yaptığımız bir kuruluş olacak. Ayrıca benim gönlümden geçeni 
size söylemek istiyorum değerli Galatasaraylılar, orası Galatasarayın malı. Biz oranın ekonomik 
değerini daha yükseltmek için bir proje geliştirmesi yaptık. Yaptığımız iş budur. Onun için 
buradan bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum. 180 parça malımız var orada. Lütfen gelin 
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ihtiyacı olan veyahut da hali vakti yerinde olan arkadaşlar, bu değerli Galatasaraylılar, oradan 
bir parça mal alsınlar ve yine bizim uhdemizde kalsın burası.  
Peki, sevgili Başkan sen satıyorsun burayı da niye satıyorsun, ne yapacaksın?  
Değerli Galatasaraylılar ben yetki talebi genel kurulunda etraflıca anlattım size, ne yapacağımızı, 
her şeyi söyledim. Burada aslında bizim yaptığımız en önemli iş, Mecidiyeköy’deki bu 
gayrimenkulün geliştirilmesi yönündeki faaliyetimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şöyle 
bir özet geçersek, Galatasaray mevcut gayrimenkullerinin hepsini bu şekliyle satsa, borcunu 
kapatamıyor.  
Gayrimenkullerin hepsini satsa, borcunu kapatamıyor. Neye ihtiyaç var? Bu gayrimenkuller 
zamanında alınmış, bunların geliştirilmesine ihtiyaç var. Benim ve yönetimdeki arkadaşlarımın 
yaptığı en önemli hususlardan bir tanesi budur. Mecidiyeköy’ün satışı ile beraber yaklaşık 
masrafları çıktıktan sonra, 1 milyar TL’nin üstünde bir fon bizde kalacak. Planlamamız bu şekilde.  
Tabii Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile yapılan anlaşmaya göre bu 1 milyarın %50’si 
Galatasarayın borçlarından mahsup edilmek üzere onlara ödenmesi lazım. 
Bankalar Birliği ile yaptığımız görüşme çerçevesinde şunu getirdik, dedik ki, bu %50 evet 
anlaşma imzalanmış. Bu payınızı bugün almayın, müsaade edin bu biriken fonun biz finansal 
enstrümanlara bağlı olarak geliştirilmesini yapalım. Bize 6 ay, 8 ay bir müsaade edin. Biz bu 
parayı katlamanın, bu parayı daha yüksek bir seviyeye getirmenin çaresine bakacağız. Bunlar 
nedir? Çeşitli enstrümanlar var, finansal enstrümanlar, sermaye artışı gibi, efendim fonlarda 
kullanmak gibi. Bunu yapmak suretiyle şu andaki planlamamıza göre, kısa sürede 1 milyar liranın 
fonun 1 milyar 600 milyon TL mertebesine yükselmesi söz konusu. Bankaya dedik ki, arkadaş 
1.600’e biz yükselttiğimiz zaman, bunun 800’ünü al. Sözleşmeden doğan hakkın bu. 800 ünü de 
serbest bırak, bizim 2 tane önemli projemiz var. Bir tanesi Kemerburgaz’daki tesislerimizin, 
Metin Oktay tesislerinin yapılması. Diğeri de sonuçlandırmaya yaklaştığımız, Florya’daki 60 
dönümlük arsanın inşasının başlaması. Kabul ettiler. Kabul ettiler. Dolayısıyla değerli 
Galatasaraylılar, Mecidiyeköy’deki binalarımızın, rezidansımızın, süratli satışı. Bu konuda bize 
destek vermenizi rica ediyorum. Süratli satışı bizim bu bahsettiğimiz finansal projeyi 
gerçekleştirmemize büyük destek verecektir ve bu sayede ilk aşamada, daha birinci etapta 2 
milyar 200 milyon TL olan ana para borcumuz, Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan ana para 
borcumuz, 800’ün mahsup edilmesi suretiyle, 1 milyar 400 mertebesine inecektir. Bu da süreç 
içinde ödeyeceğimiz faiz miktarının düşmesi demektir. 
Onun için bu konuda imkânı olanlar gelsin daire alsın. İmkânı olmayan ama gayrimenkul 
konusunda deneyimi olan, gelsin bizimle buluşsun, Mecidiyeköy’deki satış ofisinde, ofislerimiz 
de olacak, orada konuyu kendilerine anlatalım, onların fikirlerinden de istifade edelim. Burası 
hepimizin ortak bir mülkiyetidir. Ben ve arkadaşlarım ne kadar sorumluysak, sizler de o kadar 
sorumlusunuz, sizler de o kadar bu projelere önem vermeniz, bu projelerde bizim yanımızda 
durmanızın gereği vardır değerli Galatasaraylılar. 
Diğer bir projemiz, Kemerburgaz. Kemerburgaz’ı yaklaşık olarak 5 sene evvel Galatasaray spor 
kulübünün tapulu, üst kullanım hakkı tapusuna sahip bir gayrimenkulü şeklinde Galatasaraya 
kazandırmıştık. Buradan Florya’daki geliştirme projemize bağlı olarak, Florya’daki tesisleri 
Kemerburgaz’a taşımayı düşünüyoruz. Metin Oktay tesisleri olarak adını şimdiden koyduk. İki 
fazda yapmayı düşünüyoruz. Florya’daki inşaat da iki fazda olduğu için. Birinci fazda, A takımının 
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yerleşkesini, Florya’daki yerleşkesini Kemerburgaz’a taşıyoruz. İlk etabımız bu. Bunu yapmak için 
bütün hazırlıklarımız, projelerimiz, her şey hazır. İlgili kamu görevlileri ile ilgili belediyelerle 
görüştük.  
Büyük bir ihtimalle sahaya şimdi makinelerimiz, kamyonlarımız indi, çalışmaya başladıklarını 
düşünüyorum. Bugün inmediyse yarın mutlaka orada olacak. 
Burası iki fazda yapılması sebebi, tamamen finansal yapının, finansal imkânının, Galatasarayın 
finansal imkânının elverdiği şekilde yapmayı planladığımız için. Modern bir tesis yapıyoruz. 
Temel atma töreni organize edeceğiz, o organizasyonda sizleri de oraya davet ederek, daha 
detaylı neler olduğu içinde, hepsini, bütün bu bilgileri size vereceğiz. 
Florya’daki mevcut, bunun senelerce evvel yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. 
40 sene evvel yapılmış Florya Metin Oktay tesisleri artık çağ dışı kalmıştır. Artık Galatasarayın 
marka değerine, Galatasarayın büyüklüğüne yakışan bir tesis olmak dışında kalmıştır. Elbette ki 
yapanları şükranla anıyorum. Ellerine sağlık, nasıl yapıldığı konusunda da kısmen biliyorum, 
kısmen de büyüklerimden dinledim. Büyük bir feragat örneği, büyük bir iyilik Galatasaray için 
yapmışlar. Allah razı olsun. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. 
Bize düşen, bize düşen o gün o imkânlar çerçevesinde yapılmış olan bu tesisleri, bugün daha 
iyisini yapmak, günün koşullarına uygun yapmak da bizlerin görevi değerli Galatasaraylılar. 
Florya’nın daha önce size de bahsetmiştim. Orada bir, oradaki arazinin de geliştirilmesi söz 
konusudur. Yeşil alan niteliğinde olan bir arsanın imara açılmış olması ve bunun Galatasarayın 
kullanımında olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve buradan istihsal edilecek fonun 
da zaten nasıl kullanacağımızı söyledik. Burada inşaata başlamak için gerekli olan ilk paranın 
demin bahsettiğim gibi, Mecidiyeköy satışı ile beraber gelecek finansal desteklere yapılacaktır. 
Hepsine yeter mi? Yetmez. Ama projemiz şu. Biz projeyi başlattıktan sonra, bu tip projelerde 
özellikle Florya gibi çok önemli destinasyonlarda proje başladıktan itibaren satış imkânı 
doğmaktadır.  
Bununla beraber oradaki projemizi de geliştireceğiz. Bu konuda elbette şöyle tenkitler de 
alıyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Galatasarayın bir gayrimenkul şirketi olmadığı, 
Galatasarayın bir spor kulübü olduğu, dolayısıyla bizim ne işimiz var, gayrimenkul işinde gibi, 
yorumlar da var. Saygıyla karşılıyoruz. Evet, doğru. Biz bunları yaparken Galatasarayın sportif 
faaliyetlerden yeteri kadar para kazanmadığını düşünürsek, Galatasarayın girdiği borç sarmalı, 
Galatasarayı günden güne yiyip bitirirken, hiçbir yönetim buna seyirci kalamaz. Ben ve 
arkadaşlarım da seyirci kalmıyoruz. Onun için birinci hedefimiz, daha önce de ifade ettiğim gibi, 
Galatasarayın mali bağımsızlığına kavuşması. 
Nasıl kavuşacak? Evet. Faaliyet dışı geliştirdiğimiz projelerle, Galatasarayı bu sarmaldan günde 
1,2 milyon TL faiz ödemekten çıkarmak istiyoruz. Bankalar Birliği Konsorsiyumunun getirdiği 
diğer şartları defaatle söyledim. Bir günü bizimle beraber yaşamanız lazım. Bankalar Birliği 
Konsorsiyumunun operasyonlarının nasıl geliştiğini bir görün.  
Hiçbiriniz değerli Galatasaraylılar, hiçbiriniz böyle bir baskı ve pranga altında kalmak 
istemeyeceksiniz. İstemezsiniz. Çünkü biz Galatasaraylıyız, bizim hamurumuz aynı. Onun için 
ben sizden rica ediyorum. Diyorum ki, arkadaşlar bizim bu hedefe ulaşmamız için ne gerekiyorsa 
bize yardım edin. Bizim yanımızda durun, bizim arkamızda, bizi destekleyin ki, biz süratle bu size 
vadettiğimiz projelerin üstesinden gelelim. 
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Florya da bunlardan bir tanesi. Florya’nın geliştirilmesi sonucunda, Galatasaray Spor Kulübü 
hem bankalar birliğine olan borcunun tamamından kurtulduğu gibi, ileriye dönük faaliyetlerini 
kimseye muhtaç olmadan, herhangi bir finansal destek görmeden, ihtiyaç duymadan 
yürütebilme şansına sahip olacak. Yani sürdürülebilir bir sportif başarı için hazır vaziyete 
getireceğiz. Bizim amacımız bu.  
Peki, Galatasaray Spor Kulübü sportif faaliyetlerde ne yapıyoruz? Evet. Sporda da çok başarılı 
bir çizgi yakaladık. Futbolda, basketbolda, voleybolda, diğer amatör sporlarda biraz önce sevgili 
Divan Başkanı, başarılı sporcularımızın aldığı ödülleri de anlattı. Dolayısıyla şunun iyi bilinmesi 
lazım. Evet biz Galatasarayın misyonu olan, spordaki faaliyetlerinin hiçbirisinden vazgeçmeden, 
hiçbirisinden vazgeçmeden. Ali Sami Yen ağabeyin koyduğu misyon çerçevesinde, Galatasarayın 
sürdürülebilir bir sportif faaliyeti yakalaması için her şeyi yapıyoruz. Ama birinci seviyede mali 
bağımsızlık.  
Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de bu faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.  
Değerli Galatasaraylılar, gerek spor yasasının kısmen değişmesi, gerekse ihtiyaç çerçevesinde 
bir tüzük değişikliğine gidiyoruz. 5 Kasım’da, birincisi 29 Ekim’de ondan sonra 5 Kasım’da bu 
tüzük değişikliği genel kurulunu yapacağız.  
Bütün üyelere buradan çağrı yapıyorum. Herkes o genel kurula gelsin. Tüzük bizim Anayasamız, 
bunun yeteri kadar tartışılması, herkesin fikrini beyan etmesi için orada olmak lazım. Ayrıca, 
tüzüğümüz gereği de bir mecburiyetimiz var. Kayıtlı üyenin %10’u sabahleyin orada hazır olması 
lazım. Sizden rica ediyorum, o sabah orada yaklaşık 1.000 kişiye yakın bir hazirun olması lazım. 
Ama fazlasını gelelim. Çünkü bu olaylar, bu konular artık Galatasarayın önemli konuları, geniş 
hazirunla tartışılması, geniş hazirunla onaylanmasının gereği var. 
Tüzükle ilgili, tüzük değişikliği ile ilgili değerli Yönetim Kurulu üyem Can Natan size bilgi 
verecektir. Sizlere duyurmak istediğim başka bir konumuz da bildiğiniz gibi önümüzdeki sene 
Cumhuriyetimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlaması 
yapılacak. Bu konuda şimdiden biz çalışmalarımızı, etkinliklerimizi tespit etmeye başladık. 
Çok önemsediğimiz başlama noktası olarak da 22 Ekim zannediyorum, 22 Ekim’de Anıtkabir’i bir 
ziyaretle başlayacağız. Sevgili Atatürk’ün huzurunda, ona olan inancımızı, onun kurduğu 
cumhuriyetin daha nice yüzyıllara taşınması için Galatasaray olarak gerekeni yapacağımızı 
kendisine de orada ifade edeceğiz.  
Değerli Galatasaraylılar, size bu geçtiğimiz 4 ay içinde yaptığımız işleri kısmen anlatmaya 
çalıştım. Elbette ki sorularınız ve tenkitleriniz olacaktır. Onları da cevaplamaya çalışacağım. 
Hepinize saygılarımı sunuyorum, hepiniz hoş geldiniz değerli üyeler. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e detaylar için teşekkür ederiz. Şimdi gündemimizle 
devam ediyoruz. 
Ben bir kısa açıklama vermek istiyorum. Divan Kurulumuz, Divan Yönetimi olarak her Salı, her 
Salı günü açık kapı toplantılarımızı başlatıyoruz. Saygıdeğer Divan Üyelerimiz, görüş ve 
önerilerini ve sohbet babında maç günü olmayan ve resmi tatil olmayan her Salı günü, 11.00-
15.00 saatleri arasında Divan Kurulu çalışma ofisinde bizlerle paylaşabilirler. Divan 
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Yönetiminden mutlaka en az 2 üyemiz sizlerin, sizlere kulak vereceğiz, görüş ve önerilerinizi 
alacağız.  
Gündemle devam ediyoruz. Malumunuz bugün icra edeceğimiz, mali raporlar ve Denetim 
Kurulu raporları, parçalı bir dönemdir. Yani 1 Ocak – 30 Haziran dönemi, bunun ilk 5,5 ayı 38’inci 
Sayın Burak Elmas Başkanımız başkanlığındaki 38’inci döneme aittir. Son 15 günü de Dursun 
Aydın Özbek Başkanımız başkanlığındaki 39’uncu döneme aittir. Şimdi Mali Raporları sunmak 
üzere, Yönetim Kurulu Muhasip Üyemiz Sayın Levent Yaz’ı kürsüye davet etmek istiyorum. 
Buyurun Levent Bey. 
 
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Levent Yaz 
Sayın Divan Başkanı ve Heyeti, değerli Divan Kurulu üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, hepiniz hoş 
geldiniz. Ekim ayı Divan toplantımızın ilk gündemi mali konular. 
Size yine sizi çok yormadan, daha çok sorunların nedenlerini araştıran, geçmişe takılmayıp, 
sadece gelecekle derdi olan bir sunum hazırladım. Size 5 adet slayt göstereceğim. Slaytlar 
sırasıyla 6 aylık konsolide gelir tablomuz. Derneğimizin 6 aylık gelir tablosu. Derneğimizin 6 aylık 
bütçe gerçekleşen tablosu. Sportifin yeni açıklanan 3 aylık gelir tablosu ve gelir kalemlerinin 
kırılımları. 
Bu tablolar esnasında, gelecekle ilgili hedeflerimizden ve yapmak istediklerimizden 
bahsedeceğim. Ekranda gördüğünüz tablo, derneğimizin ve tüm şirketlerimizin konsolide 6 aylık 
gelir-gider tablosudur. Görüldüğü gibi 2022 ilk 6 ayında, 544 milyon lira civarında çok ciddi bir 
zararla karşı karşıyayız. Eminim ki bir önceki Burak Elmas yönetimi de sene başı bütçe yaparken 
böyle bir durum hayal etmiyordu. Fakat sonuçlar böyle oldu. Nedenlerine birlikte bakalım. 
Finansman giderleri çok ama ana neden olarak borcumuzun faizi diyemeyiz. Çünkü orada sadece 
120 milyon TL’lik bir gider var. Esas sorun faaliyet tarafındaki zararlar. Onun nedenlerine 
baktığımızda. Ana sorun satışların maliyetinin beklenenden çok fazla olması. Bu dönemde 
biliyorsunuz, hızlı kur hareketleri ve yükselen enflasyonla karşılaşıldı. İş kolunun riski şu. 
Gelirlerinin önemli bir kısmını sene başı fiksliyoruz. Giderleri ise dönem boyunca ekonomik 
şartlara göre yeniden fiyatlanıyor. Mesela loca kombine satışları sene başı yapılıyor, sponsorluk 
anlaşmaları sene başı yapılıyor ve yayın gelirlerinden alınacak pay da sene başı şekillendiriliyor. 
Gider tarafında ise farklı ekonomik ortamda karşılaşınca, çalışanlara ya da outsource ettiğiniz 
her türlü servise zam geliyor. Bir de diğer yandan yabancı para risklerimiz var. 
Sporcu ücretlerinin önemli bir kısmı yabancı para. Burada da hamle yapılamadığı için, hızlı kur 
hareketleri maliyetlerinizi artırıyor ve önemli bir faaliyet zararı verebiliyorsunuz. 2022 ilk 6 
ayında özetle bu durumla karşılaşmışız. Bunun yanında devam eden davaların geldiği durum 
itibariyle bir karşılık ayırma ihtiyacı vardı. Karşılık ayırdık ve davalarda tahmin ettiğimiz gibi ne 
yazık ki bir kısmını kaybettik. Yakın zamanda bu ödemeleri yapacağız. Şimdi bu durum bizim de 
başımıza gelebilir. Buradan çıkarttığımız dersler var. Giderlerin kontrolü konusunda aksiyon 
almaya başladık.  
Efek riski konusunda ise çare aradığımızı daha önce iletmiştim. Biraz daha piyasa bize izin 
verirse, bu konuda bir hamle yapma şansımız doğacaktır. Bu konuya birazdan tekrar 
değineceğim.  
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İkinci slaytımız, derneğimizin gelir gider tablosu, 6 aylık. Burada satışların maliyetinin çok yüksek 
gözükmesinin nedeni, loca, vip anlaşması, 187 milyon civarında gözüküyor. 88 milyon TL’si 
sadece loca vip anlaşmasından geliyor. Bu Ünal Aysal döneminde yapılmış bir anlaşma. Yıllardır 
Kulübümüz üzerinde bir yüktür bu anlaşma. Derneğimiz üzerinde. Tüzük değişikliğinden sonra 
bu konuyu ele alıp, belki gelecek seneden başlamak suretiyle, bu sorunu belki vadeyi uzatır, 
belki vadeyi uzatarak yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Gelecek seneden itibaren bu konuyla 
karşılaşmayacağımız bir yapı öngörüyoruz. Genel yönetim giderlerinin artışının ana nedeni ise 
çalışan personel zamları, genel kurul giderleri ve ecri misil giderleri olarak görülmekte. Loca-vip 
yükünü çıkarttığımız zaman, faaliyet tarafında karşımıza çıkan tablo, bizim bütçemizle uyumlu 
bir hal alıyor. Şimdi de üçüncü slaytımıza geçiyoruz. Kulüp, bütçe haziran tablosu. Faaliyet 
tarafında görüldüğü gibi bütçemizle uyumluyuz. Fakat ara dönemlerde gerçekleşmelere 
baktığımız zaman, ufak sapmalar gördük ve hemen önlem almaya başladık. Bunun bilinmesini 
isterim. Alt kalemlerdeki kur farkları giderlerinde 6 milyon TL’lik bir muhasebesel geçişgenlik 
mevcut. Esasında 19,6 milyon TL değil o rakam. 13,6 milyon. Diğer yandan faiz tahakkuklarında 
görünen 2 milyonluk düzelme, 144 ve 142 milyon arasındaki farkı söylüyorum. Sene sonunda 40 
milyon TL kadar lehimize sonuçlanacak gibi görünmekte. Biliyorsunuz ağustos sonu fotoğraf 
çekim zamanıydı. Geçen genel kurulda bunu belirtmiştim. Yeni 3 aylık faizimiz artık %14,53. 
Fotoğraf gününden sonra bir faiz indirimi daha oldu ülkemizde. Ülke yönetiminin söylemlerini 
dikkate alırsak, bir sonraki fotoğraf çekimine kadar 30 Kasımdır bu da. İki adet daha faiz indirimi 
gündemde. Bu olursa bir sonraki faizimiz %11,5 civarlarında oluşacak gibi bugünden bir görüntü 
var. Tekrar gider kontrolü konusuna dönmek istiyorum. Kulüp tarafında ve sportif tarafında da 
deplasman giderleri için otel ihtiyaçlarımızı çözmek için bazı Galatasaraylılardan yardım istedik. 
Geçen hafta Antalya’da Özer Saraçoğlu beyefendi bizi ağırladı. Kendisine çok teşekkür ederiz. 
Hatay’da voleybol takımımızı ağırlayan Halef Günay beyefendiye çok teşekkür ederiz. Bu hafta 
Ankara’da Sayın Başkanımızın otelinde kalacağız. Dursun Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu 
hafta oynayacağımız İzmir deplasmanında, sponsor olan Başkan Yardımcımız Cemal Özgörkey 
beyefendiye de çok teşekkür ederiz.  
Ulaşımlar konusunda da Abdurrahim Albayrak’tan söz aldık. Ona da şimdiden yapacağı 
yardımlar için çok teşekkür ederiz. Bu seneyi bu şekilde tamamlamak istiyoruz. 
Diğer yandan orta vadeli plan çerçevesinde bazı branşlarda başa baş çıkma, zarar etmeme 
hedefimiz var. Birtakım projelerimiz var. Yüzme, kürek ve tekerlekli basketbolda bu amacımıza 
ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Yelkende ise sağlanabilir bir planımız var. Fakat o bir tık daha 
geriden geleceğini öngörüyorum. Bizden sonra gelecek yönetimlerin bu konularda en azından 
biraz daha düzgün bir yapı bulması için çaba sarf edeceğiz. Bir sonraki slayta geçebiliriz Burak. 
Sportif AŞ’nin geçenlerde 3 aylık gelir-gider tabloları, bilançoları yayınlandı. Şimdi burada 12 
milyonluk bir kâr ettik, kâr açıkladık. Aniden Marcao’nun satışı, bir seferde gelire yazıldığı için 
bir kâr elde ettik. Geçen seneye göre hasılat düşmüş gözüküyor, görüyorsunuz. Fakat geçen sene 
toplam 160 milyon TL değişken gelir elde etmişiz. 123 milyonluk token gelirimiz var geçen sene, 
37 milyon TL’lik de UEFA gelirlerimiz var. Onları çıkardığımız zaman, sabit gelirimiz geçen sene 
124 milyon TL civarında oluşuyor. Bu sene de değişken gelirimiz var. Fakat onları düştükten 
sonra, sabit gelirimiz 224 milyon TL civarında. Sabit gelirin gelişimi 124 milyon TL’den 224 milyon 
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TL’ye çıkmış durumda. Bunun kırılımları için bir sonraki slayta geçelim. Mağazacılıkta önemli bir 
hasılat artışı var.  
Sponsorluk gelirleri token çıktıktan sonra iki katına çıkmış durumda. Yayın hakkı gelirleri biraz 
düşmüş gibi gözüküyor, fakat bu konu bizim dışımızda ilerliyor biliyorsunuz. Fakat yine de bu 
sene yayın hakkı gelirlerinde, fazla galibiyetten dolayı, geçen senenin üstüne çıkacağımızı 
planlıyoruz. Öyle inanıyoruz.  
Stadyum gelirleri, %60’a yakın artmış durumda. Gördüğünüz gibi, gelirler tarafında devamlılık 
arz eden sabit gelirlerimizde önemli artışlar var. Birkaç hedefimizi paylaşmak istiyorum bu sene 
için. Bu seneyi dediğim, Haziran’dan, Haziran’a, sportifin senesinden bahsediyorum. Mağazacılık 
tarafında, 350-380 milyon TL civarında bir hasılat öngörüyoruz. Sponsorluk gelirlerinde barterler 
hariç, 300 milyon TL civarında bir sponsorluk geliri elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Yayın 
hakkı gelirlerinde 210 milyon TL’ye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Stadyumda biletler dahil, 
300, 320 milyon TL civarında gelir hedefliyoruz. Bunun dışında ek gelir getirecek yeni 
sponsorluklar, yeni iş kolu çalışmalarımız devam ediyoruz. 3 adet oldukça büyük, hepimizi çok 
memnun edecek, gururlandıracak proje yürütüyoruz. Sonuçlandığı zaman gerekli açıklamaları 
sizlere yapacağız. Bizden sonraki yönetimler için de sabit gelir kalemleri yaratacak yeni iş 
kollarının peşindeyiz. İnşallah başarılı olabiliriz. Son olarak Mecidiyeköy’den bahsetmek 
istiyorum. Yetki Genel Kurulunda Ocak 2023 demiştik. Fakat durumun aciliyeti sebebiyetle, hızlı 
bir şekilde yabancı firma seçimimizi, ihalemizi yaptık. Işık hızında satış ofisimizi bitirdik, çok yakın 
zamanda satışlara başlamayı umut ediyoruz. Buradan gelecek gelirlerle, yabancı para olarak 
biriktirme isteğimiz var. Daha sonra zamanı gelince, bu gelirleri bir şekilde borç ödemeye 
kullanacağız. O zamana kadar da bu gelirlerin, tüm kulübün efek riskine cevap verebileceğini 
düşünüyoruz. Bu yüzden elimizi çabuk tuttuk ve hızlıca satış aşamasına geçtik, geçiyoruz. 
Sunumumu burada tamamlıyorum efendim. Ben Levent Yaz, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Sağ olun. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Yönetim Kurulu Muhasip üyemiz Sayın Levent Yaz’a çok teşekkürler. Çok derli, toplu 5 slaytlık 
bir sunum. Zamanı çok verimli olarak kullandığı için, özellikle teşekkürü hak ediyor. Şimdi süratle 
devam eden maddemize geçiyoruz. Denetim Kurulunun sunumunu gerçekleştirmek üzere, bir 
önceki dönem Denetim Kurulu üyemiz Sayın Tolga Erem, buyurun. Asaf Savaş hocanın 
ekibinden. Önceki dönem Denetim Kurulu adına sunumu gerçekleştiriyor. Buyurun. 
 
Denetim Kurulu Üyesi (38’nci Dönem) Tolga Erem 
Teşekkür ediyorum Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Heyeti, Sayın Başkanım, değerli Yönetim 
Kurulu üyeleri, kıymetli Divan Kurulu üyeleri, tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 30 Haziran 
2022 tarihi itibariyle oluşmuş olan kulübümüzün 6 aylık konsolide mali tablolarına ilişkin 
Denetim Kurulumuzun, Sayın Divan Başkanının belirttiği gibi, bir önceki Denetim Kurulu, 
tespitlerini paylaşmak için huzurlarınızdayım.  
Bunlar zaten konsolide bilançolar, diğer mali tablolar, gelir-gider tabloları sizlere sunuldu. 
Bunların tek tek üstünden gitmeyeceğim. Fakat burada önemli hareketlerin kaynağını, bilmeniz 
gereken, bizim tespitlerimizle beraber sizinle paylaşmak istiyorum. Burada tabii en önemli 
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göreceğimiz, toplam varlıklarımızda, 27 milyon liralık bir artış görüyoruz. Buna mukabil toplam 
yükümlülüklerimizin 573 milyon TL arttığını, öz kaynağımızın ise 547 milyon TL eridiğini 
görüyoruz. Bunun, buna sebep olan önemli rakamları, size tek tek özet olarak vermek istiyorum. 
Birincisi, nakit ve nakit benzerleri kaleminde göreceğiniz üzere, ciddi bir eksilme var. Bu 
bankalardaki vadesiz hesaplarda kulübümüzün bulunan nakdinin Kulüp ihtiyaçları için bu 
dönemde harcanmış olmasından kaynaklanıyor.  
Diğer önemli bir eksilen kalem ticari alacaklarımızda düşüş, bu da bu sene UEFA gelirlerimizden 
tahakkuk etmiş olan gelirlerimizin olmamasından kaynaklanıyor. Stoklarımızda önemli bir artış 
görüyoruz. Bu gelir gider tablosunda göreceğiniz hasılatın artışından da görüleceği üzere, rutin 
ekonomik ticari hayatın, pandemi sonrası döneme dönmüş olmasından dolayı, rutin ticari 
faaliyetlerden kaynaklanıyor. Özellikle mağazacılık tarafından gelen stok artışı. Diğer dönen 
varlıklar isimli bir kalem var. Bunu bağımsız denetçinin raporunda bir açıklama göremedik. Bu 
esasında usulen belirli eşiklerin altında kaldığı için, usulen bir açıklama olmamasında herhangi 
bir problem yok ve ara dönem bilançosu olduğu için bu, bazı konular daha az izah ediliyor. 
Bununla ilgili de Yönetim Kurulumuzdan ilgili üyemizden bilgi rica edeceğiz. Sizler de genel kurul 
zamanı, bu döneme ilişkin onu paylaşırız. 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin değerinde bir artış görüyoruz. Bu gerek hepinizin bildiği 
Mecidiyeköy, Ada vesaire gibi gayrimenkullerimizle sponsorlarımızdan gelen, NEF, Dumankaya 
gibi gayrimenkullerin yapılmış olan yeniden değerlemesi sonucu olan bir artış. Maddi olmayan 
duran varlıklarımızda da bir artış var. Bu ne diye baktığımız zaman da bu da sporcu bonservis 
ücretlerindeki değişim. 
Bilançonun pasif tarafına baktığımızda, dediğimiz gibi yükümlülüklerimizde 573 milyon TL bir 
artış var. Bunlar büyük oranda nereden kaynaklanıyor diye baktığımız zaman, bir kere dikkat 
çekmek istediğimiz husus, uzun vadeli borçlanmaların, kısa vadeli kısımlarının arttığını 
görüyoruz. Yani bu şu demek. Yapılmış olan anlaşmalarla, kısa vadeli borçlar, biliyorsunuz 
özellikle Bankalar Birliği anlaşması kapsamında, uzun vadeye yayılmıştı. Bunların artık 
vadelerinin yaklaştığını bize gösteren bir gösterge, bunu takip edilmesi ve dikkat edilmesi 
gereken bir husus olarak değerlendiriyoruz. 
Yine ticari borçlarda bir artış var. Bu demin bahsettiğim stoklarla da ilişkili olarak artan ticari 
faaliyetler ve aynı zamanda da oyuncu transferlerine, yani sporcu transferlerine ilişkin olan 
yükümlülüklerinden kaynaklanan ticari borçlar.  
Çok ciddi artış göstermiş bir kalem, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar. Bu 
sporcu ve teknik kadroya olan yükümlülükler ve bu yükümlülüklere ilişkin olan vergi 
yükümlülüğümüzden kaynaklanıyor. 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler, yine bir önceki slaytta olduğu gibi, mali tablo dipnotlarında 
açıklanmamış, belli eşiklerin altında kalması sebebiyle, bununla ilgili de yine bilgi rica edeceğiz. 
Az önce Sayın Levent Yaz açıkladı. Muhtelif davaları kaybettik. Onlarla ilgili ödemeler geldi, 
geliyor diye. Bu da diğer kısa vadeli karşılıklar kalemi. Esasında ağırlıklı olarak bu davaların 
kaybedilme ihtimaline karşı olarak ayrılmış karşılıklar. Onlarda da çok ciddi bir artış görüyoruz.  
Burada belki de en çok dikkat etmemiz gereken ve bağımsız denetçinin de az sonra izah 
edeceğim üzere, özellikle vurguladığı, öz kaynaklarımızdaki 547 milyon TL’lik erimeden 
bahsediyor. Bu da geçmiş yıl zararlarının net dönem zararına eklenmesiyle ortaya çıkmış.  
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Konsolide kâr-zarar tablosuna baktığımız zaman, az önce Sayın Levent Yaz’ın da izah ettiği üzere, 
daha brüt seviyede zararımız 140 milyon TL olarak artmış. Artan hasılatımıza rağmen. Artan 
hasılat zaten, işte loca gelirleri, mağazacılık, sportif, normal pandemi etkisinin azalmasıyla, ticari 
hayatın rutine dönmesiyle de bağlantılı olarak yaşanmış bir artış. Burada çok önemli bir kalem. 
Esas faaliyetlerden diğer giderler. Zaten neredeyse bu dönem zararının tamamına yakın bir 
rakam. Tamamı oradan gelmiyor ama, ona yakın bir rakam. Bu esasında kur farkı zararları. Yani 
kulübümüzün içinde bulunduğu kur yükümlülüklerinden dolayı etmiş olduğu zarar. 
Bu da demek ki zararımızın çok önemli bir kalemi. Burada yine dikkatinizi çekmek istediğimiz bir 
husus. Finansman giderlerimizde düşüş olması. Esasında yükümlülüklerimiz artarken, 
finansman giderlerimiz nasıl düşüyor? O da az önce Sayın Levent Yaz’ın izah ettiği üzere, 
Bankalar Birliği ile yapılmış olan anlaşma kapsamında bir referans faiz üzerinden anlaşıldığı için, 
faiz düşürüldükçe, bizim borç faizimiz de düşüyor. Dolayısıyla finansman giderlerimiz de bu 
kapsamda düşmüş oluyor. 
Yine baktığımız zaman, çok ciddi bir dönem zararımız var. Geçen yıla göre bu dönem zararı 
artmış. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Bağımsız denetçinin görüşünde dikkat çektiği 
hususlardan iki tanesi sınırlı olumlu sonuç olarak görüşünü vermiş. Buna dayanak olarak bir 
tanesi, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan değerlemenin, ki bu 215 milyon TL olarak, 
Adanın gayrimenkul olarak emsalinin bulunmamasından kaynaklı olarak bu değeri 
doğrulayamadıklarından bir not düşmüş bağımsız denetçi, buna karşılık Yönetim Kurulumuz 
bunun aslında bu değerin çok üstünde olduğunu, dolayısıyla lehimize bir endişe olması 
gerektiğini belirtmiş, bizim Denetim Kurulu olarak, bizim alanımız olmamakla birlikte, bir üye 
olarak ben de bunun bu şekilde, bundan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. İkinci not 
olarak, yine bağımsız denetçinin dikkat çektiği bir husus. O da spor genel müdürlüğü ile 
yürümekte olan ve henüz kesinleşmemiş, sonuçlanmamış, davalarımız var ve bağımsız denetçi 
diyor ki, bu davalar kesinleşmedi, sonuçlanmadı. Ama bunların sonuçlanması durumunda 
gelecek yük o kadar büyük ki, bütün tabloyu değiştirecek durumda, bunlara da herhangi bir 
karşılık ayrılmadığından dolayı, bununla ilgili çekincesini dile getirmiş. 
Çok önemli bir husus, bağımsız denetçi, işletmenin sürekliliği ile ilgili önemli bir belirsizliğe vurgu 
yapıyor. Buna dayanak olarak da gurubun öz kaynak açığının 2 milyar 200 milyon TL’yi aşmış 
olduğundan bahsediyor. Bununla ilgili Kulüp Yönetim Kurulunun yine bağımsız denetçiye çözüm 
önerileri olarak bir sonraki slaytta paylaşacağım. 
Yine uzun vadeli alacaklarla ilgili belirsizlik kalemi altında, eski yöneticilerden alacaklar ve 
futbolculardan alacaklar konusunda bir belirsizlik ortaya koymuş. Bu konuyla ilgili zaten bizim 
bir önceki Mart genel kurulunda sunmuş olduğumuz raporda, çok kapsamlı açıklama ve izah var. 
İlgilenenler o rapordan bu konunun detayına bakabilirler. 
Taç Sporun yine yapılması gereken değer düşüklüğü tespitinin, o dönem itibariyle henüz 
yapılmamasından dolayı, Taç Sporun şerefiye değeriyle ilgili bir belirsizlik olduğuna vurgu 
yapmış. Bütün bu endişelere ve işletmenin sürekliliği ile ilgili, bağımsız denetçinin bulgularına 
karşı, Yönetim Kurulu tedbir olarak kredi yeniden yapılandırmasının gerçekleştiğini, ilave nakit 
kredi sağlandığına ve ilave kaynak sağlandığına vurgu yapmış. Vergi borcu yapılandırmalarından 
bahsetmiş. Kombine vip-loca gelirlerinin artacağından vurgu yapmış. Buna paralel olarak, 
Galatasaray Store’un, Galatasaray mağazacılık faaliyetlerinin gelirlerinin artacağından, bunun 
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olumlu katkı sağlayacağını ve son olarak da stadyum isim hakkı ve sponsorluk anlaşmalarından 
yüklü bir gelir getirerek, işletmenin sürekliliğini teminat altına alacağı konusunda beyanda 
bulunmuş, bu ve bundan öte yapılması gerekenlerin yeterliliği ile ilgili bunları da sizlerin 
takdirlerine sunarız. 
Denetim Kurulumuz incelemelerinde, tüzüğümüz, yönetmelikler, dernekler mevzuatına aykırı 
herhangi bir duruma rastlamadı. Burada az önce de belirttiğim gibi, 30 Haziran 2022 mali 
tablolarına ilişkin bağımsız denetçinin raporunda yer alan işletmenin sürekliliği ile ilgili belirsizlik 
çok önemli bir husus, buna özellikle dikkatinizi çekmek istedik. Teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Önceki dönem Denetim Kurulu üyemiz Sayın Tolga Erem’e teşekkürler. Şimdi gündemin 5’inci 
maddesi ile devam ediyoruz. 
4’üncü maddede sunulan mali tablolar ve pardon 3’üncü maddede görüştüğümüz mali tablolar 
ve 4’üncü maddedeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili görüşme. Her iki rapor 
konusunda. Söz almak isteyen var mı? Sayın Mehmet Helvacı’yı görüyorum. Peki. Raporlarla ilgili 
müzakere açıyoruz. Raporlar oldukça tatmin edici olmalı ki saygıdeğer üyelerimiz özellikle 
konuşma haklarını tüzükle ilgili maddede kullanmak istediklerini anlıyoruz.  
Dolayısıyla 6’ncı madde ile devam ediyoruz. Tüzük değişikliği çalışmaları konusunda 
bilgilendirme, şimdi buna geçmeden önce, bir genel kurul ilanını ve orada değişiklik önerilen, 
olağanüstü tüzük tadil genel kurulunun karakteri gereği, gündeme bağlılık prensibi esas olduğu 
için, görüşülecek maddelerle ilgili bir Yönetim Kurulu kararını bir okuyalım. Nilüfer Hanım 
buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına 
çağrı.  
Yönetim Kurulumuz’un 4 Ekim 2022 tarih, 21-01 sayılı kararı ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği 
Tüzüğü’nün (‘Tüzük’) 28.1 ve 166 maddeleri uyarınca, Genel Kurul’un Tüzük’ün aşağıdaki 
belirtilen maddelerinin tadili için olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının 
aşağıdaki gündemle 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Anadolu 
Auditorium Toplantı Salonu Şişli, İstanbul adresinde, saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantının 
yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde, bir sonraki toplantının 5 Kasım 2022 Cumartesi günü 
aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği. 
Gündem:  

1. Açılış, 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması, 
3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının söylenmesi, 
4. Tüzük’ün 9, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 59, 60, 87, 95, 96, 100, 113, 118, 125, 142, 143, 

144, 145, 146, 147 ve G1 maddelerinin değiştirilmesi ile 26A ve G2 maddelerinin Tüzük’e 
eklenmesine ilişkin tüzük tadil tasarısının görüşülmesi ve kabulü için oya sunulması, 

5. Dilekler. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. İkinci toplantısı 5 Kasım tarihinde icra edilecek. Şimdi bununla ilgili tüzük 
maddesine geçmeden aslında başlangıçta bütün yoğun bir şekilde bildiri bombardımanına 
tutmamak için şey yapmıştık. Bu hafta sonu daha doğrusu 14 Ekim Cuma günü Kulübümüzün 
117’nci kuruluş yıldönümünü, törenlerini yapacağız. Onunla ilgili yazıyı da okuyalım. Buyurun 
Nilüfer Hanım 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
Kulübümüzün 117’nci yılı kuruluş yıldönümü töreninde, 50’nci yıl madalya ve berat almaya hak 
kazanan, 50 yıl kıdemli kaydı açık Divan Üyelerimiz, 2573 Sayın Ahmet Özer Atayolu, 3996 Sayın 
Mustafa Ali Davran, 4143 Sayın Arif Emin Akgün, 4152 Sayın Celal Üster, 4499 Sayın Mustafa 
Coşkun Gürtan, 4526 Sayın Ferit Demren, 4614 Sayın Demir Ahmet Kesimoğlu, 4680 Sayın 
Nükhet Anadol Tatari, 4687 Sayın Mustafa Tosun Benk, 4689 Sayın Hüseyin Ferit Volkan, 4693 
Sayın Mehmet Erol Şahingiray, 4694 Sayın Fatma Ekeman, 4697 Sayın Hepşen Mehmet Cansun, 
4712 Sayın Davit Nesim Albohayre, 4729 Sayın Hakkı İşmen, 4732 Sayın Ahmet Engin Ege, 4792 
Sayın Yılmaz Sezerel, 4806 Sayın Necla Göktalay Gürel, 4823 Sayın Hasan Kutay, 5083 Sayın 
Sadullah Sina Koloğlu, 5276 Sayın Ekrem Reşat Tüzün, 5293 Sayın İbrahim Haluk Nuralp, 5303 
Sayın Ertuğrul Cem Emiroğlu, 5329 Sayın Ayşe İkizer, 5338 Sayın M. Feridun Ertürk, 5340 Sayın 
Selim Pamuk, 5345 Sayın Bülent Karadeniz, 5347 Sayın Hakan Gencer, 5349 Sayın Veyis Ali 
Dalyan, 5359 Sayın Hamdi Kalkavan. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. 50 yıllık Galatasaraylılık onuruna erişmiş bu saygıdeğer Divan Üyelerimizi kuvvetli 
bir alkışla onurlandıralım lütfen. 
Nilüfer Hanım, lütfen kuruluş yıldönümü törenini de okursanız. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Nilüfer Sanvar  
117. kuruluş yıldönümü töreni, 14 Ekim 2022 Cuma günü Galatasaray Lisesinde, ilişikteki 
program çerçevesinde yapılacaktır. 
Program; Tarih 14 Ekim 2022 Cuma günü. Kurucumuz Ali Sami Yen Beyin kabrinin ziyaret 
edilmesi. Saat 11.00 de. Feriköy mezarlığı. Tören programı. Taksim Cumhuriyet anıtına çelenk 
bırakma, saat 12.00 de. Galatasaray lisesinde toplanılması. Galatasaray pilavı, öğrencilerle 
beraber 12.30. Tevfik Fikret salonunda toplanılması, 14.00. Hoş geldiniz konuşması. Saygı 
duruşu, istiklâl marşı. Galatasaray marşı. Kulüp Başkan konuşması. En kıdemli üyenin yaş 
kütüğüne 117. yıl plaketi çakması. 50 yıllık Divan Üyelerine, berat ve madalya verilmesi. 
Kazanılan ödül ve kupaların müzeye teslimi. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Divan Başkanlığımıza iki yazı geldi. Bunları tüzük değişikliği ile ilgili olduğu için 
başlangıçta okumadık. Bir yoğun yazı bombardımanına tabi tutmamak için sizleri. Ben Sayın 
Celal Ahmet Kalafatoğlu’nun yazısını görüyorum. Kendiniz söz alıp, söz aldığınızda okumak ister 
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misiniz? O zaman onu ayırıyorum. Siz kendiniz ifade edersiniz. Sayın Cem Tanlar’ın uzun bir yazısı 
var. Kendisi özellikle üye çocuklarında, üye yakınlarında D grubu üyelerdeki bir birikmenin ve 
bunun nasıl eritileceği konusunda bir öneride bulunuyor. Ben bunu tüzük tadil komisyonuna ve 
saygıdeğer Yönetim Kurulumuza ileteceğim. Özetlemekle yetiniyorum. Kendisinin son 
paragrafını okuyacağım. 
Bir sefere mahsus bir düzenleme mi yapılarak bu yığılma eritilir, yoksa daha kapsamlı bir tüzük 
değişikliği yapılarak farklı bir çözüm mü bulunur? A grubu hariç, 400 kişilik bir kontenjan mı 
oluşturulur? 400 genel toplam 600’e mi çıkarılır. D grubu doğrudan üye mi alınır, bilmiyorum 
ama yıllardır süren bu garabeti, adaletsizliği lütfen acilen bitirin. Aksi takdirde bu sorunlar 
büyüyerek devam edecek ve çok önem verdiğiniz birlik beraberliğe zarar verecektir. Saygılar 
sunarım. 6991 sicil numaralı Divan Kurulu üyesi, Cem Tanlar. Kendisi şehir dışında olduğu için, 
bunu okunmak üzere, Divana gelen evrak olarak yollamıştı. Ben uzun bir yazı olduğu için son 
paragrafı bu hassasiyetini dile getirmek için saygıdeğer üyemizin özetlemekle yetindim. 
Şimdi tüzük değişikliği çalışmaları konusunda, bilgilendirme için Yönetim Kurulu üyemiz Sayın 
Can Natan’ı kürsüye davet ediyorum. Kendisi komisyon adına bir kısa sunum yapacak. Buyurun 
söz sizin. 
 
Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Heyeti, saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri, değerli 
Galatasaraylılar, tüzük tadil çalışmalarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Geçmiş 
dönem tüzük tadil komisyonu üyelerinin bir kısmı ile birlikte, yeni belirlenen üyelerden oluşan 
tüzük tadil komisyonu, dar kapsamlı bir tüzük tadil çalışması ele almıştır.  
Tüzük tadil tasarısında yer alan değişiklikler, 3 ana başlıkta özetlenebilir. Bunlardan birincisi, 
Kulüp faaliyet yılının Sportif A.Ş.’nin faaliyet yılıyla uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 
31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin de bu değişikliğe 
uygun olarak güncellenmesi hususudur. 
Bunun temel amacı, Kulüp ile Sportif A.Ş. arasındaki mali yıl farkını ortadan kaldırarak, Kulüp 
mali yılını, esas mali faaliyetlerin yürütüldüğü, Sportif A.Ş.’nin mali yılıyla uyumlu hale 
getirmektir. Bu durum yakın zamanda yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Yasası uygulaması ile de 
paralellik göstermektedir. Bu değişiklikle bağlantılı olarak, kulübün faaliyet yılında yer alan, Yıllık 
Olağan Genel Kurul Toplantısı ve üyelik başvuru ve kabul tarihleri gibi farklı tarihlerin de 
güncellenmesi gündeme gelmiştir. 
Diğer yandan önceki dönemlerde görüşe açılan tasarı metinlerinden farklı olarak, seçim tarihi, 
mayıs ayının ikinci yarısı olarak muhafaza edilmiştir. Bunun temel sebebi, yeni seçilecek 
yönetimlere, kulübümüzün sportif açıdan lokomotifi konumunda bulunan futbol takımını, kendi 
hedefleri ve vizyonları doğrultusunda oluşturabilmeleri için sezon öncesi gereken zamanı 
tanımaktan ibarettir.  
İlaveten mevcut tüzüğümüzde, yıllık olağan genel kurul toplantılarında görüşüp karara 
bağlanan, bütçenin yeni tadil tasarısı ile her yıl Nisan ayında düzenlenecek ayrı bir bütçe genel 
kurul toplantısında görüşülmesi öngörülmüştür. 
Bu değişiklik önerisi ile yıllık olağan genel kurul toplantılarında, gündemin son sıralarında, geç 
saatlerde ve genelde az katılımla görüşülen bütçe gibi önemli bir konunun, mali yılın 
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başlamasından evvel, geniş katılımla ve bütçe konusuna özgülenmiş ayrı bir toplantıda 
görüşülmesi amaçlanmıştır. 
Tüzük tadil tasarısına ilişkin ikinci ana başlık; mevcut tüzüğümüzde yer alan Yönetim Kurulunun 
mali ve yönetsel bakımdan ayrı ibra uygulamasının tek bir ibra uygulaması olarak düzenlenmesi 
hususudur.  
Bilindiği üzere, Yargıtayın yerleşmiş içtihatları uyarınca, spor kulüplerinin her türlü işlem ve 
faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesidir. Mali yönden kusurlu bulunmayan 
Yönetim Kuruluna, idari yönden kusur izafe edilmesi, hukuken Yargıtayın görüşü doğrultusunda 
mümkün bulunmamaktadır. Nitekim önceki dönemlerde şahit olduğumuz Yönetim Kurullarının 
mali açıdan ibra edilip, yönetsel açıdan ibra edilmemesi kararları yargı tarafından iptal edilmiştir. 
Yönetsel açıdan ibra konusunun, kulübümüz açısından çözümden ziyade, sorunlara neden 
olduğu ve Kulüp içi kırgınlıklara yol açtığı açıklıktır. Bu değişiklik önerisi ile, tüzüğümüzün ibra 
konusu bakımından yargı kararları ile yargı uygulamalarıyla uyumlu hale gelmesi ve 
kulübümüzde bugüne kadar yaşanmış bulunan ve yaşanması muhtemel, kırgınlıkların 
giderilmesi amaçlanmıştır. 
Son olarak Yönetim Kurulu ve tüzüğümüzde yer alan diğer kurulların, görev sürelerinin iki yıla 
indirilmesi önerilmektedir, tasarıda. Bu önerinin temel amacı, kimi zaman yönetsel açıdan ibra 
edilmeme kararlarının da gerekçelerinden birini oluşturabilen, görev süresinin uzunluğu 
konusunda, genel kurul iradesinin tüzüğe yansıtılması ve dinamizmini kaybeden yönetimlere 
Yönetim Kurullarını iki yılda bir yenileme imkânı tanımaktır. Önceki tüzük tadil tasarısında 
önerilen, yönetimlerin ikinci görev yılının sonunda ve ağırlıklı nisap ile gündeme getirilebilecek 
güvensizlik oyu hususu ise, bu tüzük tasarısında benimsenmemiş ve görev süresi iki yıla 
düşürülerek bu konuda gündeme gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
Genel hatlarından kısaca bahsettiğim tüzük tadil tasarısının nihai metni, Cuma gününden 
itbaren web sitemizde incelemenize hazır bulundurulacaktır.  
Sayın Başkanımızın da belirttiği üzere, tüzük tadil tasarısının görüşüleceği 5 Kasım tarihli genel 
kurulda, toplantı yeter sayısı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin onda biri olduğundan, 
genel kurula katılımınızı rica eder. Bu vesileyle saygılarımı sunarım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Yönetim Kurulu üyemiz, hukuktan sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Can Natan’la da bizim 
tüzük tadil komisyonunda bu dönem beraber çalıştık. Çok teşekkürler. Gayet özlü bir sunum 
yaptı. Şimdi bu tüzükle, bu maddeyle ilgili müzakereleri açıyoruz.  
Sayın Mehmet Helvacı, buyurun. Sonraki konuşmacımız Sayın Ayhan Özmızrak, hazır olması 
açısından. 
 
Mehmet Helvacı 
Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, 
değerli Galatasaraylılar, hanımefendiler, değil hanımefendi, pardon iki taneymiş, 
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Konuşacak çok kişi olabileceği ve bu konuşmaların da uzun sürebileceğini düşündüğümden, size 
oldukça kısa bir zamanda ve kısa bir konuşma yapmayı istiyorum. Önce Yönetim Kuruluna Sayın 
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Başkana teşekkür ederek işe başlamak istiyorum. Çünkü seçim sürecinde taahhüt etmiş 
oldukları hususları teker teker yerine getiriyorlar. O yüzden böyle bir Galatasaraya yakışan böyle 
bir davranışı takdir etmemek mümkün değil. Sizlerin de bu hususu takdirlerinize sunuyorum. 
Belki bir alkışı hak ederler diye düşünüyorum. 
Teşekkür ederim. Galatasaraylı nezaketi bunu gerektiriyor. Şimdi biraz da işin teknik tarafından 
bahsetmek istiyorum. Birkaç notum var. İkiye ayıracağım konuşmamı. Bazı hususlar var. Hatalı 
olduğunu düşünüyorum. Onlara işaret edeceğim. Belki fırsat varken değiştirme imkânına sahip 
oluruz. Bazı hususlar var, onlar bir takdir, siyasi bir takdir, yani yönetim takdiri, onlara da 
Galatasaraylıların bilgisine sunmak amacıyla işaret edeceğim. Ama iki hususu özellikle 
birbirinden ayırıyorum ki, arada birbirine kaynayıp, tüzükte olası bir değişirse, yanlışlık 
yapmayalım diye. 
Bir de bütün bunlardan önce bir usul sorununa dikkat çekmek istiyorum. Malumunuz bizde 
tüzük değişiklikleri usulü, Sayın Divan Kurulunun Divan Kuruluna sunarak tespit edeceği bir 
tüzük tadil komisyonu aracılığıyla hazırlanır, daha sonra yine Sayın Divan Kurulunun, sizlerin, 
bizlerin onayına sunulur. Bu onay alındıktan sonra bu taslak Yönetim Kuruluna tevdi edilir, tabii 
ki Yönetim Kurulu bunun üzerine, bunun üzerine çalışma düzenleme hakkına sahiptir. Divandan 
gelen taslağı aynı şekilde genel kurula sunmak diye bir zorunluluğu yoktur ama usulümüz bu 
şekildedir. Sayın Divan Başkanının da bu komisyonda bu komisyonda bulunduğunu gördüğüm 
için, tahmin ediyorum ki kendisi bu usulü komisyona hatırlatmıştır. Bence bizim klasik 
usullerimizden şaşmamakta her zaman fayda vardır. Bu usul problemine de kısaca değinip 
geçmek istiyorum. Şimdi birinci sorum veya belki bunun bir cevabı vardır, ben atlıyorumdur. O 
yüzden lütfen tespit olarak değerlendirmenizi arzu ediyorum. Nisanda görüyorum, önce 
söyleyeyim bu bütçe toplantısı meselesini ayrı yapmak, o da takdire değer bir husustur. Onun 
gündemine disiplini eklemek, o da takdire değer bir husustur. Bunlar tamamen doğru işlerdir. 
Ama Nisan’da yapmak doğru mudur? Takvim olarak. Yani neden bunu Nisan’a koydunuz, onu 
bir öğrenmek istiyorum. Çünkü bana kalırsa, Yönetim Kurulları Mayıs’ta seçilecekler. İkinci 
yarısında, diyelim ki Haziran başı, Haziran başından Nisana kadar geçmiş bütçe ile çalışmak 
zorunda kalacaklar. Yani baktığımız zaman, sadece Mayıs ayı kendi bütçeleri çerçevesinde 
olacak, tabii onun formülleri var. Geriye doğru nasıl çalışılacağı, bütçe yoksa ne yapılacağı filan 
tüzükte belli ama, bana yani 11 ay başkasının yapmış olduğu bütçe ile çalışıp, sonra 1 ay kendi 
yaptığım bütçe ile çalışmak, biraz doğru gelmedi. O yüzden sanki bu toplantının ama yanılıyor 
olabilirim. Bunu düşünmüş olabilirler. Varsa bir düşünce onu öğrenmek isterim. Bana doğru 
gelen seçilen yönetimin, seçiminin akabinde bir bütçe toplantısı yapmıştır. Yani kendi bütçesini 
kendisi planlamalı, sunmalı ve ona göre de hareket etmelidir ki, biz yani bir hesap sorma ihtiyacı 
olursa, yani bütçeye uydun, uymadın diyebilelim. Şimdi mesela ben raporlarla ilgili de konuşmak 
istemiştim. Sayın Divan Başkanına da öyle söylemiştim. O da o yüzden raporlarla ilgili bana söz 
verdi. Ama baktım salonda raporlarla ilgili konuşsam, soru sorsam, cevap verebilecek kimse yok. 
Çünkü bu yönetimle ilgili şeyler değil, raporlar. Daha çok. O yüzden mesela bundan vazgeçtim. 
Çünkü dedikodu yapıyor gibi olacağız. Şimdi başkasının bütçesi üzerinden de eleştiri yapsak, yine 
dedikodu yapmış gibi olacağız. Yani haklı olarak diyebilirler ki bize, ya bu bütçeyi biz yapmadık 
ki, şimdi bunu engellemenin yolu da, kendi bütçeleriyle çalışmasını sağlamak, yani bana Nisan 
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çok doğru bir tarih olarak gelmiyor. Lütfen ona bir bakalım. Belki doğrudur. Eğer doğruysa, ben 
özür dilerim bu sizin zamanınızı aldığım için.  
Bir başka tespitim. Sicil çalışmalarının süresine ilişkin ve zamanlamasına ilişkin. Şunu 
söyleyeceğim sadece, biz geçmişte gerek yasalaşan genel kurulun kabul ettiği tüzüğü yaparken, 
gerek daha sonra oluşturulan tüzük tadil komisyonunda çalışıp tüzük taslağı hazırlarken, şöyle 
bir uygulama yapmıştık ve oradaki süreler bu uygulamanın sonucudur. Neydi o uygulama? 
Mevcut ve geçmişte Sicil Kurulunda çalışmış, Başkanlık yapmış arkadaşlarımızı çağırmış, davet 
etmiştik ve onlara sormuştuk, demiştik ki, ne yapıyorsunuz, ne kadar sürede yapıyorsunuz? Ne 
kadar süreye ihtiyacınız var, nasıl biz bunu düzenlersek, sizin için en elverişli olan nedir demiştik. 
Onlar da bu takvimi onlar saptamıştı, yani geçmiş Sicil Kurulunda çalışan arkadaşlarımız, 
saptamışlardı. Demişlerdi ki işte, şöyle yaparsanız öyle olur, böyle yaparsanız şöyle olur. Şöyle 
yapsak bizim için daha iyi. Yani o tüzük komisyonunun bir takdiri değildi, o tamamıyla Sicil 
Kurulunun kendi işleyişinin bize anlatılması ve bizim de o işleyişi tüzüğe koymamızdan ibarettir. 
O yüzden buradaki işleyişte de bunu hatırlatmak istiyorum. Yani buradaki işleyişteki değişiklik, 
acaba sicil kurullarının hoşuna gidecek mi? Onların çalışma düzen ve tempolarına 
zamanlamalarına uyacak mı, ona bir bakmak lazım. Şey çok önemli değil, yani hangi tarihte, niye 
falan oralar önemli değil ama, zamanlar biraz farklı hale getirilmiş. Bir de tabii mesela bunun 
seçimle veya bütçe kurulu, genel kurulla filan alakalı bir şey değil bu. Yani bu bambaşka bir şey, 
bağımsız bir şey. Aynı şey Divan Kurulunun seçimi için de geçerli. Divan Kurulu da bambaşka bir 
şey, dolayısıyla onun seçiminin tarihi, olabilir, değiştirilebilir tabii ama, değiştirilmesi neden 
gerekiyor? Onları işaret etmek istiyorum. Nihayet son bir husus var. 87/34’üncü maddede bir 
değişiklik öneriyor Yönetim Kurulumuz. Önerdikleri değişiklik şu, yani okuyabiliriz ya da 
yansıtabiliriz ama, ben size mealen de söyleyebilirim. Diyorlar ki, yasanın gerektirdiği bir tüzük, 
daha doğrusu şu andaki mevcut tüzük şöyle diyor. Eğer yasanın gerektirdiği bir tüzük değişikliği 
söz konusu ise, tüzük zorunlu olarak yasaya uymak zorunda olduğu için, bunu herhangi bir genel 
kurula sunabilirsiniz ve burada bir oylama yok, yani sunma işlemi, sadece bilgi vermek 
mahiyetinde. Yani genel kurulun bunu kabul etmesi veya reddetmesi diye bir şey söz konusu 
değil. Genel kurul bunu kabul etse de etmese de ret de etse, kabul de etse, bu genel kurula 
sunulmasa da bu zaten yasa gereği böyle olmak zorunda olduğu için, bu değişiklik otomatik 
olarak gerçekleşecek tüzükte. Yani yaptığımız iş, tüzüğü makyajlamak sadece. Onun dışında bir 
şey yapmıyoruz. Fakat zannederim böyle bir gözden kaçma var. Mevcut tasarı, sunulan tasarıda 
bu özel bir tüzük genel kurulu yapılmasını icap ettiriyor. Ki o zaman o işte onda bir çoğunluk filan 
gibi bir şey gerekecek. Hiç gereği yok. Çünkü o toplantı gereksiz, yani lüzumsuz bir toplantı 
yapacağız. Sadece yasal değişiklikler için söylüyorum. Mesela spor kanununun getirmiş olduğu 
bugünkü düzeltilmek istenen takvim, zaten şu anda tüzük değişikliğine gerek olmadan yürürlüğe 
girdi. Çünkü o kanunda yazıyor. Kanuna aykırı bir tüzük olamaz. Yani bizim şu anda oradaki 
verileri kullanarak, pekâlâ kendi takvimimizi Haziran-Mayıs diye ilan etmemiz ve buna uygun 
hareket etmemiz mümkün.  
Bu bir makyaj değişiklik, dolayısıyla bunu genel kurula sunmak da gerekmiyor. Genel kurulun 
bunu ret ya da kabul etmesi de gerekmiyor. Genel kurul reddetse bile, Yönetim Kurulumuz bunu 
bu şekilde uygulayabilir. Ki uygulamalıdır. Uyguladığı takdirde de bundan herhangi bir sonuç 
doğmaz. Çünkü tüzüğe aykırılık söz konusu değil, yasaya uygunluk söz konusu olacak. Şimdi 
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bunlar benim sanki bu tasarı genel kurula sunulursa ve genel kurulda oylanırsa, düzeltilmesi 
gerekir diye düşündüğüm hususlar. Dediğim gibi yanılıyor olabilirim ama hani durumdan 
kendime vazife çıkardım, bunu sizlerle paylaşmak istedim. 
Şimdi gelelim değiştirilmesi veya sunulması halinde, genel kuruldan geçmesi halinde, yanlış 
olmayacak şeyler var. Bunları da siyasi tercihler. Sizinle onları paylaşmak istiyorum.  
Bir tanesi, ibra, çok başınızı ağrıtmayacağım. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Niye olduğunu da 
hepimiz biliyoruz. Sadece bir hususa işaret etmek istiyorum. Bu mevcut tüzüğümüzde yer alan 
ibra maddesi, 2010 yılında icat edilmemiştir. Bakarsanız, 7’nci nizamnamede de vardır. 7’nci 
nizamnameye gelinceye kadar olan bütün nizamnamelerde de idari ve mali raporların ayrı ayrı 
sunulduğunu ve tartışıldığını görürsünüz. Şimdi ve tabii 7’nci nizamnamede bunun vücut 
bulması, biraz konjonktürel bir şeydir. Türkiye'nin yapısı ile de uyumludur. 1954’tür. Yani 
baskının arttığı, özgürlük ihtiyacının çoğaldığı bir dönemdir. Dolayısıyla Galatasaraylılar da her 
zaman uyumlu, kendileriyle uyumlu, ama direnişten yana insanlar oldukları için, bunu bence 
tüzüklere yansıtmışlardır. Ben öyle görüyorum, öyle okuyorum bu tüzüğü. Şimdi bugün ise 
bundan vazgeçtiğimizi görüyoruz. Can Natan kardeşimin sunumunda söylediği bir şeyi, ben size 
söyleyecektim. O söyledi, o yüzden sadece ona atıf yapacağım. Dedi ki, işte bu uzadığı zaman 
Yönetim Kurulları da kaybederlerse, niteliklerini, aktivitelerini, sorun olabiliyor. O yüzden 
kısalttık, iki seneye indirdik. Doğru. Ama bir sene daha gitti boşa. Eğer birinci senenin sonunda 
kaybolduysa bu. Birinci senenin sonunda, Galatasaraylılar sıkıntıyı gördülerse, bir sene daha 
beklemek zorunda olacaklar. Buna karar verecek olan siz Galatasaraylılarsınız, yani bir sene daha 
bekleriz, bir şey olmaz. Ne olacak? Zaten iki sene sonra bitiyor diye düşünebilirsiniz. Bazı 
gerçekleri de hatırlatmak lazım. Bu ibra düzeni ile ilgili, kötüye kullanılmış mıdır? Olabilir. 
Kullanılmıştır. Ama yasa koyucu bir hükmü yasaya koyarken bu kötüye kullanılır mı, kullanılmaz 
mı diye düşünmez. İyiye kullanılacağını varsayarak, koyar. Bunu tedavi etmek, düzeltmek de 
mevcut uygulamaları gördükten sonra, oraya başka emniyet supapları koymak da mümkündür. 
Bundan vazgeçmeyi gerektirecek şey, asla Yargıtayın bu konuda vermiş olduğu karar değildir. 
Yargıtayın bu konuda müstakar içtihadı filan da yoktur. Bu bizim Galatasaray sebebiyle üretilmiş 
birkaç karardan ibarettir. Sevgili kardeşim en az benim kadar iyi bilir ki, yargıtayın her kararı da 
doğru değildir. Doğru kararları da vardır elbette. Ama yani buna yaslanarak, yani Yargıtay 
kararına yaslanarak bunu değiştiriyoruzu ben çok sevemedim, öyle söyleyeyim. Yani bunun 
gerekçeleri, işte Galatasarayda birlik, beraberlik, dostluk da bunun gerekçesi olamaz. Ben ibra 
edilmeyenlerden biriyim. Kendimi hiç dışlanmış olarak filan hissetmiyorum. Gayet 
Galatasaraylıyım. Ha beni Galatasarayda sevmeyenler olabilir ama sevenlerin var olduğunu da 
biliyorum. Dolayısıyla bu sevgi ya da sevgisizlik ibra ile alakalı bir şey de değil diye düşünüyorum. 
Başka şekillerde telafi edilebilir.  
Bir başka siyasi tercih var. Bunu sizin de çok önemseyeceğinizi zannediyorum. Ben ibrayı 
önemsiyorum. Siz önemsemeyebilirsiniz. Ama malum çok konuştuğumuz, altını sürekli 
çizdiğimiz, Denetim Kurulunun, Yönetim Kurulundan ayrı seçilmesi meselesi. Maalesef bu 
taslakta bu yapılmamış. Yani Denetim Kurulu, hâlâ eskisi gibi seçilmeye devam edecek. Ben 
mevcut denetçileri de, geçmiş denetçileri de tenzih ederim. Onlarla ilgili herhangi bir şeyin altını 
çizmeye çalışmam ama mevcut dünya artık başka şeyleri gerektiriyor. O yüzden bizim de eğer 
bir değişiklik yapıyorsak, bir tüzük değişikliği ihtiyacımız varsa, bu da asli ihtiyaçlarımızdan biridir 
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diye düşünüyorum. Ama tabii bunu artık telafi etmek mümkün değil. Çünkü tasarı konuldu. 
Toplantı için çağrı yapıldı ve değiştirilecek maddeler, genel kurul çağrı ilanında yazıldı. Bunlar 
onun içinde olmadığı için, maalesef biraz evvel D grubu üye olacaklar için de Sayın Divan 
Başkanım sunacağım komisyona dedi ama, bir faydası yok. Çünkü değiştirilecek maddeler 
arasında olmadığı için, genel kurulda bu görüşülemez. Çünkü kendisinin de net bir şekilde altını 
çizdiği gibi, bu olağanüstü bir genel kurul ve olağanüstü genel kurulun gündemi değiştirilemez. 
Değiştirilemeyeceği için, orada biz önerge de versek, ağzımızla kuş da tutsak, bu maddeyi 
görüşme imkânımız yok. Tıpkı denetim maddesinin görüşülemeyeceği gibi, yani bunlar siyasi 
tercihler ve şu anda maalesef değiştirilmesi mümkün değil. Bir şey daha, bu da böyle biraz 
makyaj bir şey, anlıyorum tabii niçin konulduğunu, geçici madde 2, şık, hoş bir şey. Ama zaten 
işte geçmişte ibra edilmemiş olan üyelerin üyelik haklarıyla ilgili hiçbir problem yoktur. Hepsi 
zaten çoktan seçim döneminin bitmesi ile sona ermiştir ama muhtemelen bunu şıklık olsun diye 
koyuyoruz. Fakat bunun böyle tarihe kayıt olarak geçeceğini de unutmamak lazım. O şıklık bir 
gün bize, başka şekilde dönebilir. Yani birileri bizi sevmeyenler, biz birbirimize nezaket olsun 
diye bunu yapıyoruz da, bizim karşımızda olan birileri diyebilir ki, bak bunların tüzüklerinde 
böyle bir şeyler var. Geçmişe doğru o hesaplaşmayı da bununla ortadan kaldırmışlar filan, o 
yüzden ne bileyim, yine bana çok şık gelmiyor. Yanılıyor olabilirim. Ama o geçici ikinci madde ile 
sanki koymasak çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. 
Beni dinlediğiniz için, hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet Helvacı hocamıza teşekkürler. Ben iki konuda saptama yapmak istiyorum. Bir 
yoruma girmeyeceğim ama bir istatistik paylaşmak gereksinimi duyuyorum. Bizim tüzük 
değişikliği yaptığımız 2010 yılı ile 2024 yılı, yani bu yönetimin görev süresinin biteceği 25 Mayıs 
2024 tarihi arasında bir 14 yıl 2 ay bir süre var. Bu 170 ayda da biz 9 seçim aralığı olduğuna göre, 
ortalama yönetim ömrünün 19 ay olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 1,5 yıldan biraz fazla. Çok 
birden, birçok Başkanlık dönemi, birçok değişik yönetim tarzı olan Başkanlarımız var. Burada iki 
yıl konusunda üyelerimiz bunun ben bir fikir beyan etmeyeceğim. Yani komisyon üyesi olarak 
bir fikrim var ama bir yönlendirme yapmak saygıdeğer haziruna saygısızlık olur ama bu 19 aylık 
bir süreyi, bilmiyorum belki düşünmek gerekir. İkincisi, tabii ki olağanüstü toplantının genel 
kurulun karakteri gereği, gündemdeki maddeler dışında bir şey olamaz. Ben komisyona 
göndereceğim derken, bundan sonraki geniş kapsamlı spor kulüpleri yasa, federasyonları yasa 
tasarısına bağlı olarak tüzüğün tamamı elden geçirildiğinde, bu konu komisyonlarda da süreklilik 
esas olacağı için, kayda geçmesi açısından, yoksa, bu. Mehmet Helvacı hocam son derece haklı. 
Hatırlattı. Bu Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurulu kararını aldığına göre, öngörülen 
maddeler dışında, demin yazman üyemiz Sayın Nilüfer Sanvar’ın okuduğu maddeler dışında, 
herhangi bir şey gündeme gelemez. Bununla ilgili anons ettiğim gibi, Sayın Ayhan Özmızrak’a 
söz veriyoruz. Ondan sonra Sayın Tahsin Özdemir, 3’üncü konuşmacımız. 4’üncü konuşmacımız 
Sayın Ahmet Kalafatoğlu. Toplam 7 konuşmacı var. Buyurun Sayın Ayhan Özmızrak. 
 
Ayhan Özmızrak 
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Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce şu mali tablolarla ilgili, belki ilk 
defa yıllar sonra bir tablo sunuldu ve hiç kimse söz almadı. İki nedeni var, benim açımdan. Bir 
mali tabloları zaten bugün gördüm, yani okuyup bakmadan bir eleştiri ya da olumlamak da 
mümkün değildi. İki, Sayın Denetleme Kurulunun sunduğunu da okuyamadım. Yani ne bu 
ekrandan okuyabildim, ne arkadaki ekrandan okuyabildim. Onları da görmediğim için bir eleştiri 
yapmam söz konusu değildi. Şimdi tüzük üstünde konuşacağız da, tüzük üstünde bu metini 
konuşalım mı onu bilemiyorum. Niye? Biraz önce denildi ki, bize bir metin geldi, onun üzerine 
okuduk, yazdık çizdik. Cuma akşamı yayınlayacağız dendi. Anladığım bu metinde bazı ufak 
makyajlar, bazı ufak değişiklikler yapılacak. Çünkü bazı hatalar var. Bir tane çok önemli bir hata 
var. Onu herhalde düzeltecekler.  
Ben de Sayın İbrahim Göknar’ın önerisine aslında katılırdım, yani bu tüzüğü bu alel acele 
yapmasaydık, değişmesi gereken bazı ve geniş mutabakata vardığımız, bakın bazı maddeler, üye 
alımı gibi, işte tartışmalı dokunmayalım. Tamam. Ama Sayın Burak Elmas döneminde hazırlanan 
tüzük taslağı birkaç defa üyelerle paylaşılan, üzerinde iki, üç zoom toplantısı yapılan ve bazı 
maddelerinin herkes tarafından onaylandığı, mesela özellikle Denetim Kurulunun bağımsız 
seçilmesi gibi bir hususu, kuvvetle altını çizen bir şeyin burada çıkarılmasını anlamak pek 
mümkün değil. 
Sanki bana öyle geliyor ki, bu tüzük değişikliği daha ziyade, o da bir ayrı tartışma konusu, Sayın 
Helvacının deyimiyle, ibrasızlığı ortadan kaldırmak için hem 3 ü 2 ye indirelim. Doğru Sayın 
Aykutalp Başkan açıkladı, iki senede bir zaten seçim yapıyoruz. Bir de bu ibrasızlığı ortadan 
kaldıralım, idari ibrasızlığı tabii, ibrasızlığı derken ne demek istediğimi biliyorsunuz. Bunlar açık 
olan husus, bir de sanıyorum değişecek ama bugün için konuşmak durumundayım. Bir ilave 
kontenjan yaratılma noktası var. 400 tane. Şimdi üye alımında, tarihleri değiştiriyoruz. Kasım-
Aralık müracaat, Ocak-Şubat karar verme, Ekim’de, Kasım’da genel kurul yapıyoruz, hemen 
yürürlüğe girdi diyoruz. Kasım-Aralıkta yeniden müracaat edin diyoruz. Bir 400 daha çıkıyor. 
Şimdi iki tane soru var. Kasım-Aralıkta müracaat ettiler yeni üyeler diyelim. Madde 11/6’nın son 
paragrafında, üye başvuruları yapıldığı yıl için geçerlidir diyor. Yani 2022 nin Kasımında 
Aralığında yapılan müracaatlar, 2022 için geçerlidir. 2022 üye alımları yapıldı mı? Yapıldı. Şunu 
diyebiliriz. Şunu diyebiliriz, şimdi o mali yıldı, mali yıl değişti, takvim yılı. Vallahi hangi yılı alırsanız 
alın, rumi, miladi, hicri, celali neyi alırsanız alın, ikisi aynı döneme geliyor. Geliyorsunuz bir sene 
içinde alınacak üye sayısı 400 ü geçemez maddesine. Yani öyle de yapsak, böyle de yapsak, onu 
da yapsanız, bunu da yapsanız, yeniden üye alma imkânı yok. Bu tüzük burada var olduğu 
sürece. Bunu bir bilelim. 
Yeni tüzüğe göre genel kurulu Ekim’de yapacağız. 31 Mayıs’ta mali yıl bitiyor. Ekim biraz geç 
değil mi? Yani bunu Eylül’ün 3 üncü haftasında yapsak, daha makul olmaz mı? Bir ay önceye 
çeksek, bu hele, konsolide oldukça, yani iki zaman da birbirine öpüştükten sonra, bunu 5 ay 
sonraya almak, yani takdir. Ekim’de olunca dünyanın sonu mu? Hayır. Ama bazı şeylerin daha 
sıcağı sıcağına daha erken yapılmasında fayda var.  
Şimdi bu yani sizin önünüze ilk gelen, bir önceki taslakta yeni üyelerin o genel kurulda oy 
kullanmaması vardı. Bu doğru bir mantık. Şundan dolayı. Ekim’de yani mevcutla konuşalım, 
yenisiyle değil. Mevcutla konuşalım. Ekim ayında üye oluyor, yani 10’uncu ayda üye alıyor, 
geliyor üye olmadığı ilk 10 ay hakkında da oy kullanıyor. Olumlu veya olumsuz. Bu pek doğru bir 
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yaklaşım değildi. Bunu, o tüzükte düzeltilmişti. Ama görüyorum bu yine bu takvimle, Kasım-
Aralıkla yine aynı noktaya geliyor. Bu biraz hatalı. Yani olumlu veya olumsuz olması değil. Ama 
kendisinin üye olmadığı bir döneme ait karar vermesi pek doğru değil. 
Bir de ola ki yeni bir tüzük yapacaksak, bundan sonra bir tane daha yapacaksak, orayla ilgili de 
bir iki, belki faydası olur. Bir şey söyleyeyim. Bu tüzüğümüzde yeni üyelerin genel kurulun 
denetimine sunulacağı şeklinde bir ibare var. Fakat bu denetimin ne olduğu, nasıl olduğu, neye 
şamil olduğu, nasıl yapılacağı, niye yapılacağı belli değil. Bu hâlâ daha saklı ve bugün bir ara 
üyelerin hepsinin adı okunuyordu. Yeni üyelerin, işte kabul edenler, etmeyenler, edilmiştir 
deniyordu. Son iki, üç genel kurulda, bu 400 ismin okunmasına da gerek yok dendi. Doğru, neyini 
denetleyeceğiz? Bizim genel kurul, bunu bir açıklığa kavuşturmak, yarın muvazaalı bir durumu 
önlemek açısından faydalı olurdu. Bu da dikkatlerden kaçmış.  
Şimdi yeni bir etken, bütçe genel kurulu, Sayın Helvacı hocam çok doğru dedi. Çok doğru olur 
mu? Çok, çok doğru da bu tüzük değişikliğinin dibacesini, ikinci maddesinde diyor ki, 
kulübümüzün yani derneğin konsolide gelirler içindeki payı %13 tür. Peki, biz bu genel kurulda, 
bütçe genel kurulunda, bu %13’ü mü konuşacağız? Eğer sportifin de bütçesini getirip 
konuşacaksanız, amenna başımın üstünde ama öbür türlü biz sadece bu %13 için konuşacaksak, 
manen de yük, madden de yük. Bir genel kurul, siz benden kat kat daha iyi biliyorsunuz, yaklaşık 
2, 3 milyon liraya mal oluyor. 3 milyon lirayı, amatör şubelere verirsiniz bütçe yapacağınıza, 
onlardan biri Türkiye şampiyonu olur. %13 için, yani bir küçümsemek için söylemiyorum. Ama 
binicilik şubesi için, efendim judo şubesi için, atletizm şubesi için, hadi basketbol, voleybol biraz 
paralı ama diğer 300, 500, 1 milyon, 2 milyonluk bütçeler için, oturup da bir bütçe genel kurulu 
yaptık demek, pek mantıklı gelmiyor bana. Yani bu konuda, eğer tekrar ediyorum. Sportif A.Ş. 
nin de bütçesini konuşacaksak ne ala, yoksa boşu boşuna masraf, boşu boşuna enerji, zaman, 
konsantrasyon kaybından başka bir şey değildir. 
Burada bir de tabii buna biraz zengin olsun, tabak zengin gözüksün diye, disiplin cezaları da bu 
şeye bütçe genel kuruluna eklenmiş. Yani bütçe apayrı bir şeydir. Bunun disiplinle 
bağdaştırılması yani olunca dünyanın sonu mu olur, dediğiniz gibi. Hayır ama bence gereksiz bir 
şey. Ama disiplin deyince aklıma geldi, yine de onu bir dipnot olarak söyleyeyim.  
Disiplin cezalarından Kulüpten ihraç kararı, genel kurulun oyuna sunuluyor. Daha hafif bir suç 
işleyip de, diyelim ki işte kısa, süreli hak mahrumiyeti alanlarınkisi öyle devam ediyor. Biz genel 
kurulda bir suç işlemiş, yani bir kusurda bulunmuş, bir hatada bulunmuş, uygun olmadığı, 
olmayan bir davranışta bulunmuş birisine, ihraç kararı veriyor, disiplin kurulu, yönetim uygun 
buluyor, genel kurula getiriyor. Biz hayır dersek ne oluyor? Beraat etmiş oluyor. Yani ya idam, 
ya beraat. Bu biraz dengesiz olmuyor mu? Yani çok küçük bir kusur işlemiş birisine, 2 ay, 3 ay 
veya işte tüzüğümüzde yazılı sürede hak mahrumiyeti veriyoruz. Çok daha fazlasını yapana, ama 
bizim vicdanımız elvermediği için canım ihraç da olmasın dediğimize, kınama bile vermiyoruz. 
Bunun da bir düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yine bu tüzükte göremediğim bir şey, ki 
artık bunu yaşadık ya, yani cidden yaşadık. Burak Elmas genel kurulu 24 saat sürdü. Elektronik 
oylamaya geçelim demiyorum, onu şart koşalım demiyorum. Ama bunun alt yapısı yine bir öneki 
tüzük taslağında vardı. Olabilir diyordu. Bunu buradan çıkartmanın artık yani 21’inci yüzyılda, 
manası, gereği, ne rahatsız etti sizi? Ne rahatsız etti? Yani Türkiye'de batıya açılan pencere, her 
şeyin ilklerini yapar, tamam doğru. Bu şeyi de herhalde ilk biz gündeme getirmiş olacağız, 
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tarihlerin birleştirilmesini, burada rahmetli Hüsamettin Kavi ağabeyimizi de saygıyla, sevgiyle, 
minnetle, şükranla anıyorum, bilfiil dernekler masası ile uğraşarak çıkarttığı bir şeydi. Özetle, bu 
yeni tüzük fare dağ bile doğurmadı, dağın fareden hamile olduğu rivayet edilir. Bunu bir 
düzeltelim. Özellikle bu 400 yeni üye konusu sıkıntı yaratacak, hissediyorum. Şu an Sayın Can 
Natan’ın söylediği biz bunu Cuma evireceğiz, çevireceğiz diyor. Artık ne kadar çevrilecek, kaz ne 
kadar yanar bilmiyorum. Ama böyle olmaz. Hepinize saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Özmızrak detaylı görüşlerini ifade etti. Teşekkür ederiz. Sayın Tahsin Özdemir. 
Buyurun, mikrofon sizin. 
 
Tahsin Özdemir 
Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti, Başkanım ve Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer 
Galatasaraylılar, benim konuşmam mazrufla ilgili değil, zarfla ilgili bir konuya kısaca değinip, 
huzurlarınızdan ayrılacağım.  
Son Adana Demirspor maçında sahaya çıkan takımımızın giydiği formayı görünce, adeta dumura 
uğradım. Sarı kırmızı GS bir baktım, beyaz olmuş. Mübalağasız 70 yıldan bu yana izlediğim 
Galatasarayda böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum. Müsebbip aramıyorum, ancak Nike’ın 
yediği naneye oluru veren arkadaşlarıma teessüf ediyorum. Sayın Başkan, lütfen bu formayı 
iptal ediniz, istirham ediyorum. Gereğini lütfen yapın. Yapın ki, 117 yıl önce aşığı olduğumuz 
renklerimizi bize hediye eden, rahmetli kurucu ağabeylerimizin aziz ruhları daha fazla muazzep 
olmasın. Saygılarımı sunarım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Tahsin Özdemir bir hassasiyeti dile getirdi. Bu konu değişik yönetim dönemlerinde de 
gözlemliyoruz. Bizim sarı kırmızı renklerimize, tabii mono krom renkler olabilir ama, yani yarısı 
sarı, yarısı kırmızı logolar da Galatasaraylı olarak vicdanımızı yaralıyor. Tahsin Özdemir 
büyüğümüze bu hassasiyeti dile getirdiği için çok teşekkür ederiz.  
Sayın Ahmet Kalafatoğlu, buyurun. 5’inci konuşmacımız da Mehmet Bilen, Sayın Mehmet Bilen. 
 
Ahmet Kalafatoğlu 
7215 Ahmet Kalafatoğlu. Divan Başkanım, Divan Kurulum, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulum 
ve kıymetli hazirun hepinize saygılarımı sunarım. Şimdi benim de değineceğim konulara hafif 
değinildi. Üyeliklerle ilgili olanlar. Üyelik sayısını artırılması nasıl olur bilemiyorum. Yalnız D 
grubunda sevgili Cem Tanlar bahsettiği gibi, büyük haksızlıklar oluyor. 6, 7, 5, 4, 3, 2 yıl gibi 
beklemiş üyeler yanında, ilk müracaatlar, hiç sıra beklemeden o sene alınabiliyor. Buna bir 
düzen ve adalet getirilmesi lazım. Bu bir sıraya konulması lazım. Sayın Mehmet Helvacının 6 ay 
kadar önce, Galatasaray televizyonunda yaptığı bir programda buna değindi ve bunun yolları 
olabileceğini belirtti.  
Ayrıca üye alımlarında üye olma koşullarında madde 100 de başka kulüplerin üyesi olmamaktan 
bahsediliyor ve burada daha sonra da Galatasaraya üye olan bir kişinin başka bir kulüpte 
çalışmasının yasak olduğu, izin almadan yasak olduğu söyleniyor. Fakat görüyoruz ki, başka 
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kulüplerde çalışan üyelerimiz geliyor seçim sırasında oy kullanıyor örneğin. Ekmek parası 
olabilir. Hayır, şöyle.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Konuşmayla şeye girmeyelim lütfen.  
 
Ahmet Kalafatoğlu 
Ekmek parasına biz bir şey demiyoruz. Yani o zaman tüzüğü değiştirin. Tüzükte değiştirilmesi 
lazım bunun. Şimdi tüzükte iki tane madde var. 25/3 ve 25/5, 6 yıl ödeme yapmayanlar ihraç 
edilir diye. Ya onu uygulayalım, ya çıkartalım. 20/5, 8 yıl şeysiz mazeretsiz, 8 genel kurula 
katılmayan, yine aynı şekilde çıkarılır deniyor. Ya bunu uygulayalım, ya çıkaralım.  
122’nci maddeye nasıl bizim çalışanlarımız giriyorsa, 122’nci madde, bizim çalışanlarımız oy 
kullanamıyorlar. Bu başka kulüplerde çalışanlar da gelip buraya oy kullanamamaları ve bunu 
görüyoruz gelip kullandıkları. D grubunda bir örnek daha vereceğim. Mesela bu 2021 üye 
alımlarında oldu. İlk müracaatında bir üye üstelik de velisi bir başka takımın yakındaki bir takımın 
Divan Üyesi. Nasıl olacak şimdi bu? Yani burası Kulüpler Birliği değil ki, bir kere önce başka 
takıma üye olanları, hemen şey etmemiz lazım. Ama biz öyle kibar bir kulübüz ki, başka takıma 
üye olanlara önce gidiyoruz, istifa etmesini istiyoruz. Atılmasını demiyorum ben, atılsın 
demiyorum Ergin Ataman. Ergin Ataman orada çalıştığı müddetçe, örnek verdiğin için, isim çıktı 
ortaya. Bizde gelip oy kullanmasın diyorum. Kullanmasın, burada da yazıyor zaten.  
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Kişisel örneklemelere gerek yok. Yani Sayın konuşmacı anladığım kadarıyla, şunu bahsediyor. 
 
Ahmet Kalafatoğlu 
Ben zaten isim vermek istemedim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Yo, yo tabii. Polemik şey üzerine, karşılıklı konuşma üzerine oldu. Buyurun devam edin. 
 
Ahmet Kalafatoğlu 
Vallahi bu üye sayısını arttıramayacağız gibi görünüyor, fakat bu D grubunun bir sıralama 
yapılmasını, nasıl yapılacaksa, buna bir çözüm bulunmasını sayın hem de bu sizin hem Yönetim 
Kurulunun, hem Sicil Kurulunun elini rahatlatacak, size baskılar azalacak gibime geliyor. Benim 
maruzatım bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ahmet Kalafatoğlu’na teşekkürler. Buyurun Sayın Mehmet Bilen.  
 
Mehmet Bilen 
Sayın Başkan, değerli Divan Üyeleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Seçimden sonra ilk 
konuşmam olduğu için, bir kere şöyle bir içim ferahlısın, Yönetim Kurulumuza, özellikle eski bir 
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adalı olarak, adayı çok kısa bir süre içinde, üyelerin hizmetine açtıkları için ve onun dışında da 
futbol olsun, diğer genel durumlarda, gerçekten gönlümüzü ferahlatan, başarılı bir performans 
sergiledikleri için, teşekkür ederek başlamak istiyorum. Daha sonra bugünkü Divan 
toplantısında, 65 üye ile Divan toplantısının açıldığını görüyoruz. Bu hemen hemen %1 lik bir 
oran, yani Divan Üyelerimizin, %1 i toplantıya geliyor. Çok uzun bir süreden beri, bu %1, %2 
oluyor, %3 oluyor. Yani aslında burada şunu söyleyeyim. Divan toplantılarının cazibesi üyelerin 
konuşmasıdır. O nedenle gündem oluşturulurken, üye konuşmalarının ön planda olması bir 
parça da olsa, ilgiyi artırır, bunun dışında da Divanın bu ilgisizliğinin sebebi nedir? Onu da bir 
sorarak, bazı üyeler arasında, hepsine değil ama bir anket yaparak, bu çıkar. Çünkü gerçekten 
bu çok düşük bir oran. 2’ncisi, 5 Kasımda tüzük genel kurulumuz var. Bu çok önemli bir toplantı. 
Yıllardan beri bunu bekliyoruz. Yönetim Kurulu da gerçekten bu toplantıyı bir yerde 
gerçekleştiriyor.  
Ancak bununla ilgili, aslında bu kadar önemli bir toplantı ile ilgili olarak, Divanın bir özel Tüzük 
Divanı yapması lazım. Yani burada bu maddeleri bizim bir ele almamız lazımdı. Bu olmadı, bu 
aslında bir eksiklik. Kaldı ki, bugün de işte önerdim. Allahtan öbür maddede pek fazla konuşan 
olmadı. Neredeyse sona kalıp, bu tüzük konusunda yani biraz ilginin azaldığı bir saatlerde 
konuşulacaktı. Ancak o olmadı. Normal bir şekle geldi. 
Şimdi iki tane sade şey söyleyeyim. Bu idari ibra konusu. Bu bizim aslında genel kurulun ve 
kulübün sigortasıdır. Olması gereken bir şeydir. Biz hep bunu işte bir sakıncalı görüyoruz. E bu 
olmadığı takdirde, Allah muhafaza bir yerde bir tepki ile mali olursa, onun maliyeti idari gibi 
olmaz. Yani idarinin olmasının faydaları var. Öte yandan Denetim Kurulunun da tabiatıyla ayrı 
seçilmesi şart. Yoksa bir fonksiyonu yok. Siz Başkanın seçtiği Denetim Kurulu ile, bu yönetimi 
kastetmiyorum. Nerede olursanız olun, ben Başkanım, ben Denetimi seçiyorum, beni 
denetleyecek bu olacak bir şey değil. Denetimin bağımsız seçilmesi. Sırf bizde değil, tüm 
kurumlarda gerekle bir şey. Tabii artık o da genel kurulun takdirine. 
Şimdi gelelim 5 Kasım, tüzük ve en önemli olay. Üyelik konumuz. Şimdi çok sade birkaç hususun 
altını çizeceğim. Üye çocukları, yıllardan beri ben de Sicil Kurulunda bulundum. Yüzlerce üye 
çocuğu üye olmak için bekliyor. Niye olamıyor diyorsunuz. Öyle bir engel getirmişiz ki, bir 400 
engeli koymuşuz. E, peki. Bu 400 engelinden zaten üye çocuğuna filan bir sıra gelmiyor ki, bu 
sene bir bakıyorsunuz A grubundan 271 kişi alınmış. Alınmasın mı? Alınsın. Hatta 571 kişi alınsın. 
Ama peki, 400 kişi alınırsa ne olacak? Yani matematik olarak bu işin bir çıkışı yok. Sporcu az, 30 
kişi, e Başkan kontenjanı az. E peki Başkanı aldınız, sporcuyu aldınız, bir de A grubunu aldınız, 
bitti. 400 diye bir şey yok. Aslında samimi olmak lazım. İstenilen bu. Yani bunun düzeltilmesi 
istenmiyor. Böyle olsun, bizden başka kimse kulübe girmesin, Kulüp bizim kontrolümüzde olsun 
isteniliyor. İstenilen bu, samimi olmak lazım yani burada. Bu bir gerçek. Bunu içimizden 
konuşuyoruz. Dışarıda konuşuyoruz. Bunlar olayın gerçeği. Bu nedenle bu 400 sınırı artık 
işlerliğini yitirdi. Bu üye çocukları için gerçekten yani, biz o zaman gördük, yani pırlanta gibi 
insanlar, çok iyi okumuş, 5 lisan biliyor, 6 sene bekliyor. Üzülüyorlar. Yazık günah. Gayet basit 
bir çözüm var. Bekleyen üye çocukları, bir kerede bir genel kurul kararı ile gerekiyorsa, buna özel 
bir genel kurul yapılır. Bir şey alınır. Bu tıkanıklık aşılıyor. Zaten biz kendi çocuğumuzu buraya 
üye yapamazsak, kimi yapacağız? O zaman bu sorun ortadan kalkar. Bu gençler de üzülmezler.  
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400 e gelirsek, 400 e gelirsek, 400 de E grubundan gerçekten 2 bin kişi müracaat ediyor. 50 kişi 
almak zorunda kalıyoruz. Matematik var burada, işte yani 270, 300, 320, 80 kaldı, ikiye böl. 40 
üye çocuğu, 40, 2000 tane dışarıdan gelen. Ya biz baktık üye formlarında yani bunların %80 i 
Galatasaraya son derece layık, uygun insanlar, rektörü alamadık, rektörü. Yok, şey, matematik 
tutmuyor. Nasıl alalım? Efendime söyleyeyim, profesörleri alamıyoruz. CEO’ları alamıyoruz. Yani 
bunun bir Galatasaraya bir faydası yok. Yani bunun tek çözümü, tek çözümü, A grubundan 
isteyen istediği kadar girsin. A’yı ayrı tutalım. 400 ü rahatlatalım. Bir de zaten üye çocuklarını 
alırsak, bu sorun %80 oranında çözülür, yeter ki isteyelim. Yani bir yerde Sayın Başkanımızın 
söylediği gerçek barış, bu tüzüğün tecellisi ile gerçekleşecektir. Temennimiz bunun olmasıdır. 
Bu arada bir tane de ufak bir teknik ayrıntıya değinmek istiyorum. Şimdi yine A ya bir sözümüz 
yok. Ancak kulübümüzün adı Galatasaray Spor kulübü, sporcu üye olurken, rakam önemli değil, 
düşünce önemli. 2500 lira giriş parası veriyor. Çok bir para değil. A grubundan okul mezunu biri 
girerken, 1250 lira, ya o 1250 liradan zaten bir ekonomik olarak bir şey yok da, ne anlam taşıyor? 
Yani o ya 1250 olsun, ya 2500 olsun. O fark ne? Biri Galatasaray spor kulübünün sporcusu, biri 
de Galatasaray lisesinin pırıl pırıl çocukları, yani bu rakam farkını ben bir değerlendiremedim. 
Bunu tebessümle karşılıyorum. İnşallah onu da aşarız yani, takılmayız bunlara. 
Ha, bir de en önemlisi, A grubundan üye olanlara, şöyle bir sınırlama getirilmesi lazım. Yani kişi 
geliyor, 70 yaşında öncelikle ve 1250 liraya kulübe üye oluyor. Ya 50 senedir neredeydin, biz 
efendim liseli olsun, olmasın demiyoruz ama okulu bitirdiğin 50 sene oldu, aklın ne zaman 
başına, yani 70 yaşına. O zaman geliyorsan da gel. E bu kadar sene elbet bir şeyler kazandın, gel 
normal ücreti var ama yine öncelikli ol. İki, buna paralel olarak da, sporcular da, e sporcuya da 
diyoruz ki mesela, A grubu sınırsız adam Allah ömür versin, 110 yaşında da gelip üye olacak, 
öbürüne diyoruz ki, 5 yıl sonra gelirsen olamaz. Yahu tamam da, niye bu? Esas öbüründe de üye 
olsun, ancak bu ücret konusu açıkçası artık bu kadar hani bir bedava durumuna gelmesin. Yani 
bunu şöyle söyleyeyim. Bu ufak tefek bu bazı hani ayrımcılıkları artık ortadan kaldıralım. El birliği 
ile, hepimizin gönlüne göre, gerçekten bir barışı bu tüzükte sağlayalım diyerekten, hepinizi, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sıradaki konuşmacımız Sayın Serdar Eder. Sonra 7’nci konuşmacımız Sayın Teoman Kadıoğlu ve 
en sonda İbrahim Göknar söz istedi.  
 
Serdar Eder 
Sayın Başkan, değerli Divan Kurulu, Sayın Başkanım ve değerli Yönetim Kurulu üyeleri, biraz 
evvelki konuşmacıların konuşmaları eşliğinde size 1979’dan bugüne bir üyelik tablosu bilgisi 
vereceğim. Bunlar yaşadığımız şeyler ve bunların bugüne gelip bizi kanatan ve birbirimizle 
ayrıştıran noktalara gelmesine sebep olan o günleri geçirmek adına ellerin kalkıp da oylandığı 
ama bugüne büyük sorun haline gelen bu dizimi, size anlatmak istiyorum. 1979 yılında 
kulübümüze 687 kişi, pardon sosyal tesislere 687 kişi üye yapılıyor. Allah rahmet eylesin İlhami 
Tüzün ağabeyimiz, genel kurulda 1980 mali genel kurulunda diyor ki, arkadaşlar bu parayı 
nereden buldunuz? Diyorlar ki, 687 kişiyi Adaya üye yaptık. Ya nasıl yaparsınız? Adaya üye 
olması için önce Galatasaray Spor Kulübü üyesi olması lazım. Ne yapacağız? Verin parayı, 
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çıkartalım deniyor. Parayı yedik diyor Yönetim Kurulu. Çıkartamayız. Ne yapacağız? Yine 
notlarımda var. Vefa Semenderoğlu ve Oğuz İmregün ağabeylerimiz, ki bir de şöyle bir şey, 
hatırlamadığım varsa, çok özür diliyorum. Benim şu anda tespit ettiğim, bu salonda o genel 
kurulda olan sadece 4 kişi var, benimle beraber. Vefa Semenderoğlu ile Oğuz İmregün kalkıyor, 
bir mütalaada bulunuyor ve bir defalığa mahsus bu 687 kişiyi, Galatasaray Spor Kulübüne üye 
yapalım deniyor. Bu genel kurul birbirine çok yakın bir sayıda oylamayla bu 687 kişi üye oluyor. 
Şimdi 687 kişinin üyeliğinden sonra, mektepli, mektepsiz dengesi biraz bozuluyor ve 1984 
seçiminde, bu 687 kişi, bir temsilci seçiyor ve diyor ki, biz 700 blok oyuz, bundan sonra bizden 
yönetimlere bir asil, bir yedek üye aldığınız takdirde o yönetimi destekleyeceğiz. Bu haber 
Galatasaraylılar Derneğine geliyor. Dernek de diyor ki, bugüne kadar bunların hiçbiri yoktu. Biz 
hiçbir talepte bulunmadık. O zaman biz de bundan böyle, bir asil ve ileriye dönük 2 tane 
yetiştirmek üzere genç üye alan listeye oy vereceğiz. Mektepli, mektepsiz kavgasının ilk 
başlangıcıdır bu. Ve şu andaki Sicil Kurulu üyesi Çağatay Altınlı ağabeyim de bunun dernek adına 
ileriye dönük yetiştirilmek üzere ilk talep edilen o yönetime, o seçime giren yönetici adayıdır. 
Sonra 2010 tüzük genel kuruluna geliyoruz. Orada bir önerge veriyoruz, çalışma arkadaşlarımızla 
beraber. A ve C grubu, doğal üye olsun diyoruz. Onun dışında %3 alınsın, hem de o %3, 
yönetimlerin, sicil Heyetinin keyfine bırakılmasın, şöyle yapılsın. %3 ün %40 ı üye çocuğu, %10 
u üye eşi, %50 si de dışarıdan alınsın diyoruz. Doğal üye lafı, o günkü Başkanı rahatsız ettiği için, 
bu tam ters, bu şekliyle geçiyor ve %3 ün içine, A ve C grubu, yani mektepli ve sporcular da 
ekleniyor. Esasında 400 diye bir rakam yok. 400 rakamı eğer kaydı açık üye sayımız 15 bin 
olacaksa, %3, 450 oluyor. 400 ü geçmesin diye konulmuş bir sübaptır. Yani alınacak esas sayı, 
kaydı açık üye sayısının %3 ü kadardır. Şimdi biz bir dava açıyoruz 2010 yılında, 2010/459 dava 
numarası ile, 9 uncu asliye hukukta, bu dava gidiyor, gidiyor, gidiyor, 16 oturum sürüyor ve genel 
kurul kararının iptali sonucu çıkıyor. Hakim o davayı devam ettiren, ben yönetici olduğum için, 
o davadan yönetici olmam hasebiyle çekilmiştim. Davayı sürdüren arkadaşımızı çağırıyor ve 
diyor ki, arkadaş kazandınız. Ancak ben de Galatasaraylıyım, size bir şey söyleyeceğim. Bunun 
sonucunu biliyor musunuz? Yani. Bu süreç boyunca üye olanların hepsinin üyelikleri iptal olacak. 
Bir. Önerdikleri başka imzalı adaylar varsa, onların üyelikleri de düşecek. Bunların içinden 
yönetici olan varsa, ki var. Bunların yönetici iken attıkları imzalar geçersiz sayılacak. Yani tam bir 
kaos olacak. Şimdi bu kaos biz o davayı sürdüren arkadaşımızın da feragatıyla son buldu. Ancak 
sonucun buraya geleceği bilinmiyordu. Devam ettiren bir insan olsaydı, şu an Galatasaray 
kaostaydı. Dolayısıyla davalık bir süreçlerle tekrar Galatasaray spor kulübünün özellikle de üyelik 
üzerinden lütfen kaosa sürüklemeyelim. Şimdi gelelim mektepli, mektepsiz olayının ilk baştan 
başladığım tartışmasına. Ben 2018 olağanüstü yetki genel kurulunda da rica etmiştim. Demiştim 
ki, her iki tarafa da %100 zam yapılıyor belki, 600 liradan 1200 liraya, 10 bin liradan, 20 bin liraya 
çıkıyor. Esasında baktığınız zaman adil bir yaklaşım. Ancak arayı açıyoruz, makası. Bu mektepli, 
mektepsiz kavgasını körükler. Lütfen yapmayın demiştim. O da oldu. Bugün buralara geldik. 
Şimdi bir sayı daha vermek istiyorum. Bu son tüzüğü yaptığımızdan bugüne kadar, A grubu ve 
sporcu üyelikler için 2000 üstünde, biraz üstünde başvuru olmuş, 1750 ile 1800 arası bir rakam 
da üye yapmışız. Şimdi soruyorum, görev yapan arkadaşlar da beraber görev yaptığım 
arkadaşlarım benim. Başkanım biliyor, şu anda 1750, 1800 kişiyi bu süreç zarfında 11 yılda üye 
alsaydık. Kaldı ki bu senenin rakamlarını eklemedim. 270 küsur kişidir A grubundan, 15 de sporcu 
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var. 285 daha ilave ettiğiniz zaman, yani 2000 kişi daha bu kulübe dışarıdan üye yapsaydık, 
bugün bunları tartışıyor olur muyduk? Onun için lütfen buralarda çalışan, görev yapmış kişilerin 
Sayın Divan Başkanım söyledi, biraz evvel bir konuşmada da söylendi, eski görev yapanların 
fikrini alarak, Mehmet abi söyledi galiba. Biz bu takvimi belirlemiştik diye. Lütfen özellikle 
insanların branşları olan çalıştıkları iyi bildikleri konularda bir bilgi almak için bu tip bilgili kişileri 
de bu heyetlere sokalım. 
Geliyorum neticeye, eğer ki bu tüzüğü hemen kabulüyle yürürlüğe girer denerek bir daha bu 
dönemde müracaat yapıp, Ocak ayında bir üyelik alımı daha gerçekleştirir, 400 D ve E grubundan 
üyeyle, çünkü çocuklar okuldan mezun olamayacakları için katılamayacaklar. Biraz evvel 
Başkanın 100’üncü, Cumhuriyetin 100’üncü yılı denen yılda, Galatasaray Spor Kulübüne A grubu 
üye alınmamasına vesile olacak ve yeni bir toplu dışarıdan üyelikle mektepli, mektepsiz yapısı 
bozularak bir kez daha bu kavga alevlendirilecek. Bunu yapmayın. Galatasarayı bir kez daha, 
bakın bunların hepsinin sonucu, bir 10 yıl içinde, 5 ile 10 yıl sonra çıkıyor acısı. Bu 5, 10 yıl sonra 
çıkacak bu acıda sizlerin imzası olacak. Ben bu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. 
Gelelim bir başka maddeye, o da ibra konusu ile ilgili madde. Anlıyorum, idari ibrasızlık 
kaldırılıyor, gayet normal. Çünkü Yargıtay kararları sonuçta dava açılıp buralara geliyor. Tamam. 
Eğer ki bu yeni tüzükte kaldırılıyorsa, eskileri de yok saymak, bunu da kabul ediyorum. Ancak 
yeni tüzükte ya da herhangi bir tüzükte Denetleme Kurulu üyelerinin ibrasızlığı da kaldırılıyor 
mu? Onun ibrasız olmuş bir Denetim Kurulunun affını nasıl biz yaparız? Nasıl biz, bunlar 
ibrasızlığı teker teker kaldırılmıştır deriz. Bunun bir maddi hata olduğunu düşünüyorum ve 
Denetim Kurulu üyeleri kısmının o satırdan çıkartılmasını öneriyorum. Beni dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Serdar Eder, bir ufuk turu yaptı. 1984 yılında sevgili ağabeyimiz Semih Haznedaroğlu 
büyüğümüzün, Ali Uras’la yarışmasını, 754’e 750 oyla, 4 oy farkla sonuçlanmıştı. Ben de genç bir 
üyeydim o zaman, onu hatırladım. Onu da sevgili büyüğümüz de aramızda, bunu da bir bilgi notu 
olarak konuşmuş olalım. 
Sayın Teoman Kadıoğlu. Son konuşmacımız da İbrahim Göknar. Sayın İbrahim Göknar. Buyurun 
Teoman hocam. 
 
Teoman Kadıoğlu. 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, her iki kurul üyeleri ve değerli Galatasaraylılar, 
kısaca iki adet konuya değineceğim. Bir tanesi, seçimlerin yeniden iki yılda bir, yani dönemlerin 
iki yıla indirilmesi. Bunu birkaç tüzük hazırlama komitesinde de görüştük. Ben bunun çok hayırlı 
ve doğru olduğuna inanıyorum. 3 senelik seçim dönemini hiç tamamlayan Yönetim Kurulu 
olmadı bu Kulüpte. 3 seneye çıkarıldıktan sonra. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Bir yönetim, o da olağanüstü koşullarda oldu. 
 
Teoman Kadıoğlu 



30 
 

Evet olağanüstü koşullarda oldu ve bununla birlikte ibrasızlık diye bir sopa çıktı ortaya. Ve herkes 
birbirinin kafasına bu sopa ile vurmaya başladı. Ben sevgili Mehmet Helvacı ağabeyimin 
görüşüne katılmıyorum. Bu camia içinde sorunlara yol açtı. İnsanlar genel kurul salonlarında 
bölümlere ayrıldılar, tezahüratlar yaptılar ve daha sonra da bunlar kin olarak insanların içinde 
kaldı. Hâlâ bu olumsuz hisler, üyelerin arasında kişisel bazda da olsa yaşamaya devam ediyor.  
Bu ibrasızlık bir nem gibi, kulübün köklerine doğru indi ve içinden çürütmeye başladı. Bunun 
ortadan kalkacağına inanıyorum iki senelik dönemlerle. Kimse bir sene sonra ibra etmeme 
yoluna gitmeyecektir. Bir sene daha bekleyecektir. Bu ibrasızlık olayı eskiden de yoktu. Benim 
üye numaram 5619, demin listeyi gördüğümde heyecanlandım, önümüzdeki sene ben de 50 
yıllık üye oluyorum. Metin Öztürk kardeşim ile birlikte. Onun için geçmişi hatırlıyoruz. Nelerin 
değiştiğini de çok net olarak görüyoruz. Bu ibrasızlık sopasını kötü bir anı dönemi olarak 
unutmamıza yol açacak bu tüzük değişikliği, iki yıla dönmek. Bunun getirilmesini memnuniyetle 
karşılıyorum Sayın Başkanım. 
Şimdi, tamamen ikinci bir konu. Galatasaray markasının değerinden hep bahsediyoruz, 
Avrupa'da en üstlere taşıdık, dünyada bilinir hale getirdik. Galatasaray Türkiye'nin çok değerli 
markası dedik. Bununla ilgili Colombus projesi icat olundu. Çeşitli heyetler tarafından en son 
dün akşam, rahmetli babası için teşrif ettiği salonda, Sayın Cemal Özgörkey ile de bu konuyu 
tekrar sohbet etme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla, çok yakında, çok önemli şeyler duyacağız 
bu konuda. Yani yumurta kapının ağzına gelmiş durumda. Colombus projesi ile 
Galatasarayımızın marka değerinden daha fazla çok daha fazla gelir elde etmeye başlayacağız 
ve marka değerimizi büyüteceğiz. Bundan neden bahsediyorum? Değerli bir markanın, yöneten 
kulübün üyeleri olma bahtiyarlığındayız, Galatasaray Adamız yine çok başarı ile yeni 
yönetimimiz tarafından hızla, kulübe bir masrafı olmadan açıldı, herkes gibi ben de teşekkür 
ediyorum. Belki de bu nedenle, bu sene üyelik başvuruları da patladı, olabilir diye düşünüyorum, 
artışın, talebin, böyle bir sosyal tesisin kazandırılmasının. Bekleyen binlerce üyelik var. Binlerce 
insan, çok değerli insan sırada bekliyor. Ben burada döneceğim, çok ufak bir şeyi hatırlatacağım. 
2004 yılında Galatasaray spor kulübüne üyelik 9 bin dolar. 2004 yılında Galatasaray spor 
kulübüne üyelik 9 bin dolar. Şimdi geldik 1000 dolar civarına. KDV sinin bile altına düşmüşüz, 
dolar bazında. Tamam, Türkiye'de Türk parası, şudur, budur ama bu rakamları da bir şekilde, 
burada çok büyük bir nakit gelir kaynağı da var kulübe. Bunun ıskalanmaması lazım. Bu işin bu 
kadar da ucuzlatılmaması lazım. Dolar bazında olmaz ama, en azından tefe, tüfedir, TÜİK’inkidir, 
öbürününküdür, bilemeyeceğim. Bir şekilde bu üye giriş aidatlarında çok büyük bir gelir var. Bu 
da bir eliminasyon sağlayacaktır, katkı sağlayacaktır, kulübe ciddi bir nakit girişi sağlayacaktır. 
Ayrıca aidatlar için de aynı şey geçerli. Aidatlar da komik düzeylerde, bunları tabii her şey tüzükle 
yapılmıyor ama konuyu gündeme getirmek istiyorum. Sayın Yönetimimizin dikkatine sunmak 
istiyorum. Değerlendireceklerini umuyorum. 9 bin dolardan, bin dolara gelen bir üyelik ve bu 
kadar büyük talep varken, bu kadar malımızı ve markamızı güçlendirmekten bahsederken, bu 
kadar üyeliğimizi ucuzlatmak ve bu kadar gelir beklentimiz varken, herhalde biraz bu konuda 
makul bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum Sayın Başkanım. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi 
günler efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Teoman Kadıoğlu’na teşekkürler. Önemli bir döviz kurlarının değişimi ile ilgili ve aidat ve 
giriş kaydiye ücreti konusunda önemli bir saptamada bulundu. Bizdeki kayıtlara göre son 
konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar. Buyurun. 
 
İbrahim Göknar 
Değerli Divan Başkanım, değerli Divan Heyeti, Sayın Kulüp Başkanım, çok değerli Yönetim Kurulu 
Heyeti, kıymetli Galatasaraylılar, bugünkü toplantımızın başında kişisel olarak tüzük genel kurul 
toplantısına atfen bir dilekçe sundum. Değerli Divan Başkanım, okudular. Çok teşekkür ederim. 
Dilekçede en az 7 imzanın olması oylama anlamında gerekliliğini söylediler. Bunu biliyorum. 
Aslında ben orada herhangi bir oylama talebim yoktu. Ne kadar oy sayısı gerekiyorsa, arkada 
pek çok üye de aslında bu dilekçeden haberdar idiler. 
Benim burada dilekçeyi biraz açmak istiyorum. Çok kısaca, hiç vaktinizi almayacağım. Şimdi biz 
iki tane genel tüzük kurulu toplantısı yapacağız. Bunun bir tanesi, Sayın Yönetimimizin kendi 
tasarruflarıyla öne çektiği, 5 Kasımda yapılacak olan dar kapsamlı tüzük genel kurulumuz, diğeri 
de yine açıklamada kamuoyuna yapılan resmi açıklamada belirtildiği üzere, tam teşekküllü 
olanının, ki üstünde sadece son sene değil, neredeyse 8 yıldır çeşitli defalar seçilerek değil, 
atanarak oluşturulan üye komisyonlarıyla üstünde çok değerli çalışmalar yapılan, defalarca 
çalışmalar yapılan, tam kapsamlı tüzük genel kurulunu, en kısa zamanda diyor açıklama, en kısa 
zamanda yapacağız diyor, özetle. Ben onun için dilekçede, o tarihin de açıklanmasını arz etmeye 
gayret ettim. 
Şimdi spor yasası şu gerçeği kabul edelim. Spor yasası ile ilişkilendiriyoruz ancak spor yasası bize 
hiçbir şekilde siz tüzük genel kurulunuzu tadil genel kurulunuzu acilen yapın demiyor. Böyle bir 
şey yok. Hatta orada spor yasası maddeleri dikkatle okunulduğunda, bir geçiş dönemi var. Bu 
bir yıl olmazsa 6 ay daha. Yani onun son gerçek yürürlüğe giriş tarihi, ya da eğer olmaz ise cezai 
hükümler, ancak önümüzdeki yılın sonbaharına denk geliyor. Dolayısıyla ben de bu dilekçede, 
bu aciliyet yerine, biz gelin hep birlikte, tüm o geçmiş çok değerli çalışmaları da işin içine katarak 
bir defada yapalım diye o dilekçeyi yazdım. Hatta sevgili Başkanımla toplantıdan önce görüştük, 
ben de orada öğrendim. Ben bayağı eskimiş demek ki, 250, 300 bin lira bir toplantı maliyeti diye 
sordum, ne diyorsun İbrahim dedi, 2,5 milyon lira oldu dedi. Ben de orada hatta dilekçeme de 
hem tasarruf yaparız, hem de değerli zamanlarımızdan tasarruf ederiz diye düşünmüştüm.  
Şimdi bütün bunlar geçti. Şu anda karar alınmıştır, elbette saygı duyuyorum. Biz 5 Kasımda bu 
toplantıyı yapacağız. Ancak bugün burada bu fırsatı kullanarak, huzurlarınızda bir öneri yapmak 
istiyorum. İkinci toplantı öncesi, yani o tarih ne zaman ise, ondan önce Sayın Divan Başkanım, 
kaç imza toplamam gerekiyor bana söylerseniz, ben o imzaları toplayacağım. Biz burada Divan 
Kurulu olarak öncelikle daha önce de defalarca bahsedildi. Çünkü tüzüğümüzde de yazdığı 
üzere, Divan Kurulu Galatasaray Spor Kulübünün en yüksek istişare ve tavsiye kuruludur. Sonuç 
itibariyle, tüm bunları, hatta gerekiyorsa, kapalı bir toplantı şeklinde, oturalım, hep birlikte 
tartışalım ve sevgili Yönetim Kurulumuza da tavsiyelerimizi o toplantıdan sonra, en azından 
asgari müşterekte birleşerek, Divan Kurulu bütün bunlarda hemfikirdir şekliyle sunalım ve bir 
daha da geriye dönmeye bir fırsat bırakmayalım.  
Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler. Şimdi benim özellikle bir, iki öneriyi birlikte okutunca bir 
yanlış anlaşılma oldu. O genel kurul iptalini öneren yazdım, burada karara bağlanması zaten söz 
konusu olamaz. O Yönetim Kurulunun ancak tasarrufunda bir olay. Sayın Mehmet Bilen’in 
önerisinde bir takdim tehir, yani mali tabloların sonra, tüzüğün önce, mali tabloların sonra, ben 
açıkçası iş psikolojik olarak yani salona baktığımızda biz tabii Divan Heyeti olarak, ilginin 
doğrudan mali tablolarda yani çok kısa bir söz alınacağını hissettiğimiz için, olayın da sıcak 
gündem olan tüzük üzerinden gideceği için kendisinin de bir noktada bize şey yapacaktır, 
katıldığını düşünüyorum. Toplantı verimi açısından, zorunlu gündem maddesi, mali tabloları, 
Denetim Kurulu raporunu görüşülüp, görüldüğü gibi, toplantının %90 ı ağırlıklı olarak zaman 
açısından tüzük üzerinden icra edildi. Şimdi ben iki kısa konum var. Bir geçmiş yıllarda 
verilemeyen, pandemi nedeniyle verilemeyen Divan beratları, 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 
411 üyemiz Divana katıldı ve bunların biri zoom toplantısında bir sanal berat biçiminde icra ettik. 
Açıkçası Kasım ayında bu pandemi yasaklamaları da kalktığına göre, genel kuruldan sonra, bizim 
hem 2020, 2021 berat törenleri için mektebimizde bir tören, bunu Sicil Kurulumuzla ve Yönetim 
Kurulumuzla paylaşacağız. Divan Yönetimi olarak. Hem de yine verilemeyen 2020, 2021 yıllarına 
ait, 50’nci, 50 yıllık Galatasaraylıların yine berat törenini bu Kasım ayı ortasında yapacağımız bir 
törenle verme ihtiyacı doğdu. Bu konuda üyelerimizin de hassasiyeti var. Bu şekilde bir program 
yapacağız. Bunu bilahare sizlere duyuracağız. İkinci konu aslında çok önemli. Yani Divanın bir 
noktada itibarıyla da alakalı. Malumunuz Konyaspor maçından sonra, futbol disiplin talimatının 
52/3’üncü maddesi, bir saha olaylarını tarifliyor. Yaklaşık 600 kişilik iki parçalı bir tribün söz 
konusu, doğu 114, arada merdivenle ayrılan ve orada birtakım yabancı cisimler, Divan Üyeleri 
tarafından değil ama yine o iki parçalı tribün yaklaşık 171 Divan Üyemiz orada maçları 
seyrediyor. Bize hatırlarsanız bu passolig yönetmeliği ve uygulaması, elektronik bilet 
yönetmeliği çıktığında ne denmişti. Biz binlerce kamera ile suçluyu, suçsuzdan ayırıp o 
kameralarla bu insanları yakalayacağız ve gerçekten kabahatli olanı cezalandıracağız. Fakat 
sadece bizim stadımızda değil, bir toptancı yaklaşımla, ama bu yönetimimizle alakası yok yani, 
federasyon temsilci ve gözlemcileri ile alakalı. Toptancı bir yaklaşımla, federasyon disiplin kurulu 
o blokları komple kapatmak yoluna gidiyor. Bu da bir Divan Üyesi olarak ve bir futbol sever 
olarak da benim vicdanımı yaralıyor. Bunu da söylemek benim boynumun borcu.  
Yönetimden, Sayın Başkan! Sayın Başkan, kapanış yapmadan önce bir, buyurun yönetim adına 
bir konuşma yapma durumunuz olabilir. Buyurun. Ben bitirdim.  
 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan 
Sayın Divan Başkanım, değerli Divan Heyeti, değerli büyüklerim, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Bu tüzük konusunu konuşmaya ilk başladığımız zaman, Bünyat Balaban ağabeyim 
bir şey söylemişti. Emin olun ne yaparsak yapalım, ağzımızla kuş da tutsak, gerçekten 
mükemmel tüzüğü yapamayacağız diye. Nitekim zaten buradaki eleştirilerden bir parça bunu 
anlıyorum. Kimisi diyor ki, işte bazen gittiğimiz organizasyonlarda tüzüğü ne zaman 
değiştireceksiniz? O bahsettiğimiz konuları ne zaman getireceksiniz? Kimisi diyor ki, işte 2 ayrı 
güne bölün, kimisi diyor aman bir sene sonra getirin, şimdi getirmeyin, spor yasasının 
yönetmelikleri çıksın ondan sonra getirin veya ne gerek var maddi birtakım harcamalara, şu 
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şeyleri, bütün genel kurulları senede bir gün yapın, çıkın geçin. O yüzden biz de mümkün 
mertebe bu eleştirileri, bu tenkitleri alarak, kendimizce layıkıyla ve gerçekten Galatasaray Spor 
Kulübünün ihtiyacı olan, Galatasaray Spor Kulübü derneğinin ihtiyacı olan birtakım düzeltmeleri 
5 Kasım’da önünüze getirmeyi uygun bulduk.  
Müsaade ederseniz ben o bahsettiğimiz tenkitlerden birkaç tanesini notlarımdaki sırayla 
gideceğim. Öncelikle Mehmet Helvacı ağabeyim dedi ki, Nisan ayında bütçeyi yapıyorsunuz, 
ondan sonra seçilen yönetim sonra ama seçilen yönetim sizin yaptığınız bütçe ile geliyor. Bakın 
şu andaki mevcut çalışma nasıl? Sene başlıyor. 1 Ocak’ta başlıyor, mali yıl başlıyor. 3 ay geçiyor. 
Mart ayı geliyor. Yaklaşık 50 kişi ile bir içinde bulunduğumuz senenin, yani 3 ayı geçmiş olan 
senenin bütçesini belirliyoruz ve epi topu da 50 kişi kalıyor sevgili Mehmet abi. Efendim, 
haklısınız abi, 9 ay var. Bizim şu anda yaptığımız da ne var abi? Biz 1 Haziran’da başlayacak olan 
yeni mali yılı, dersimizi önceden sıkıca çalışıyoruz, diyoruz ki bizim 1 Hazirandan itibaren, 
önünüzdeki 12 ay boyunca bakın, biz yaptık, ettik. İşte böyle de yaptık filan diye de 
getirmeyeceğiz. Önümüzdeki 12 ay boyunca size bunları yapmayı, bu harcamaları yapmayı 
vadediyoruz diyoruz. Seçim senesinde ne değişiyor Mehmet abi? Seçim senesinde eğer arzu 
ederse, şeyler, yeni seçilen yönetim, Mayıs ayında seçilen yeni yönetim hızlıca bir tüzük tadili 
özür dilerim, bütçe tadili, bütçe revizyonu genel kurulu yapabilir? Ne zaman yapabilir? 
Çalışmaya 1 Haziran’da başlamışsa, 2 ay sonra yapabilir, 3 ay sonra yapabilir. O zaman dahi şu 
andaki mevcut durumdan daha sağlıklı bir yapı oluşuyor. Yani tekrar ediyorum. Biz bir nevi 
metazori bütçeyi ortadan kaldırıyoruz. Gerçekten de sadece bütçe konuşmaya, onlarca, yüzlerce 
Galatasaray spor kulübü üyesinin gelip orada fikrini paylaşmasını ve bu minvalde de ve bilgi 
sahibi olmasını da arzu ediyoruz. Bu yüzden de bu bütçeyi Nisan ayında getirmeyi doğru 
buluyoruz.  
Yine Mehmet Helvacı ağabeyimin yanında birçok Serdar Eder abim de, gerçi Serdar abim burada 
mı? Bugün lacileri çekince, ben biraz daha kuvvetli bir şekilde geleceksiniz diye bekliyordum ama 
biraz şaşkınlıkla karşıladım açıkçası. Nedenine de birazdan geleceğim. Eski sicil kurullarına pek 
danışılmamasından dem vuruldu. Ne kadar şanslıyız ki, bizim şu andaki mevcut Sicil Kurulumuz, 
gerçekten de özellikle Serdar Eder ağabeyimin de ekibinde var olan birtakım üyelerin de içinde 
bulunduğu bir grup ve onlar da bu süreçte de fikri olarak bir hayli bize yardımcı oldular. 
Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.  
Denetim Kurulunun ayrı seçilmesi konusu tartışılıyor. Herkes gerçekten çok büyük bir heyecanla 
bunu söylüyor. Çok da güzel söylüyor. Ama eğri oturalım, doğru konuşalım. Bahsettiğimiz 
Denetim Kurulu, 261 milyon TL lik, hadi bilemediniz 300 milyon TL lik bir bütçeyi aslında 
denetliyor. Galatasaray spor kulübü derneğinin peki abi, gelir bütçemiz 261 milyon abi, gider 
bütçemiz de yaklaşık faaliyet açısından 300 milyon TL, efendim abi? Şüphesiz, şüphesiz. Bir yere 
bağlayacağım müsaade ederseniz, müsaade ederseniz bir yere bağlayacağım. Ne mutlu ki bu 
seneki Denetim Kurulumuz burada zaten, gerçekten hani bağımsız olsalar bu kadar olurdu. 
Bırakın Galatasaray Spor Kulübü üyesi değil, Fenerbahçe spor kulübü üyesi, başka bir rakip 
takımın spor kulübünün üyesi olsalar, ancak bizi bu kadar denetleyip üstümüze gelirlerdi. 
Kendilerine de bu anlamda bizi dirlik ve düzen içerisinde tuttukları için de teşekkür ediyorum. 
Diğer taraftan niye söylüyorum, diğer taraftan, asıl büyük kısım, yaklaşık 1,5 milyarlık kısım zaten 
Galatasaray Sportif A.Ş. de ve Galatasaray Sportif A.Ş. de, tam denetim, SPK mevzuatına uygun 
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olarak bir bağımsız denetim şirketi tarafından ve SPK’nın da onayladığı bağımsız denetim şirketi 
tarafından denetleniyor ve bu raporlar da zaten o bağımsız dediğimiz şekilde, önünüze 
konuluyor. 
Zaten bir küçük şeyi, iki şeyi söyleyeceğim Ayhan abi, hafta başında biz gelir gelmez, bu şeyi, 
yani 31.08 dediniz ya, görmedik biz bu şeyi, ancak bugün gördüm diye. 31.08 şeyleri, neticeleri 
çıkar çıkmaz geçtiğimiz hafta başında, hemen paylaştık hızlıca, belki bu 2, 3, 4 gün yeterli 
olmadıysa, kusurumuza bakmayın. Bundan sonra birazcık daha şey yaparız abi. Yalnız bir şeyi de 
söyleyeceğim. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Çünkü malumunuz Eray Yazgan ben genel 
sekreteriyim kulübün ve her ne kadar çok kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimiz, amatör 
şubelerimizden sorumlu olsalar da nihayetinde bütün amatör şubeler bir nevi, dolaylı da olsa, 
genel sekretere bağlı ve o Galatasaray Spor Kulübü Derneğinde, yaklaşık 1800 tane sporcu alın 
teri döküyor abi ve siz o çocukların, o insanların, o kardeşlerimizin alın terlerine boşu boşuna 
diyemezsiniz. Bu gerçekten beni üzdü. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü derneğinin bütçesini 
boşu boşu veya özür dilerim, bütçesine boşu boşuna demek bence biraz onları da beni de incitici 
oldu. Bunu da paylaşmak istedim abi. 
Başka atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Elektronik oylama konusunda, açıkçası en çok 
konulardan bir tanesiydi bu. Biz hatta özellikle son toplantıda çok konuşuldu. Elektronik 
oylamayı nasıl oturtabiliriz diye, hatta bizim yine 122 ye tabi, Galatasaray Spor Kulübü, hem 
üyemiz hem Galatasaray Lisesi mezunu, 123 devresinden bir ağabeyimiz, bilgi işlemimizin 
başında, uzun yıllardır da bu görevde. Onu davet edip, onun fikrini aldık. Biz bu işi, bu elektronik 
oylamayı, bugünkü yönetmelikleri hazırlanmamış haliyle, layıkıyla yapabilir miyiz diye, bize 
önerilenler, teknik, bakın gayet şey, teknik insanları davet ettik. Bize önerilen şuydu, şu andaki 
haliyle bu, bugünümüzün haliyle ancak şöyle yapabilirsiniz. Bizim üyelik kartlarımız şey 
kartlarımız var ya hani girdiğimiz zaman aldığımız, o kartlara RFID tanımlanır, o RFID chipli kartlar 
olur onlar. Küçük küçük şeyler kurulur. Sandık da demeyeyim ama, kabinler kurulur ve o 
kabinlere işte evet, hayır diye oylarsanız ancak böyle %100 güvenli hale getirirsiniz dediler. Biz 
de dolayısıyla, spor şu anda halihazırda spor yasasının getirdiği düzenlemeler, yönetmelikler 
peyderpey geliyor. O gelir gelmez de, o usulün tüzüğe gireceği şekilde de bunu düzenlemeyi 
doğru bulduk doğruyu söylemek gerekirse, aksi halde, eğri oturalım, doğru konuşalım. Neden 
şimdi daha o bahsettiğimiz mevzuatlar sağlıklı şekilde açıklanmadan, şu şirketlerle çalışacaksınız, 
veya çalışacağınız şirketler, şu, şu, şu şeylere sahip olacak yetkilere ve güce sahip olacak 
demezse eğer yasa koyucu, biz o zaman biz davalar, sıkıntılar vesaireler filan karşı karşıya 
gelebiliriz ve biraz da genel kurulda da neden açık oylama yapıyorsunuz, neden elektronik 
oylama yapmıyorsunuz diye biraz da bir baskı da oluşturdu. Hepimizin malumu. Genel kurulun, 
böyle bir şeyi olabilirdi. Böyle bir tepkisi olabilirdi. 
Son olarak Serdar Eder ağabeyim dedi ki, aman dikkat edin, eğer şeyin bu eğer Kasım’a 
çekerseniz, A grubuna biraz haksızlık edersiniz ve biraz dengesini bozarsınız dedi. Sevgili Serdar 
Abim, bir kere bir takvim değişiyor. Mali takvim değişiyor. Her şey değişiyor. Misal, Divana 
yapılan sunumların tarihleri değişiyor, hangi çeyreklerde ne sunumlar yapılacağının tarihleri 
değişiyor. Aynı şekilde üyelik de değişiyor, üyeliğe başvuru tarihi de değişiyor. Devam ediyorum 
abi müsaade ederseniz. Eylül ayından, diğer bir deyişle, biz bunu şu andaki haliyle kalsa, 
başvuruyu Haziran’dan Kasım’a geriye çekince, hayatımızda ne değişiyor? Hemen hemen hiçbir 
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şey aslında. Abi, Serdar abi, lütfen müsterih olun. Sizin Sicil Kurulu Başkanlığı yaptığınız 
dönemde, ki yaklaşık 6 sene yanılmıyorsam doğru mudur abi? 7 sene. Ortalama A grubundan 
85 üye dahil etmişsiniz, bu sene 276 üye dahil oldu. Velev ki bu Kasım ayında, ki böyle bir şey 
olmayacağı hepimizce de malum. Velev ki, bu Kasım ayında A grubundan bir tane bile üye 
alınmazsa, yine de sizin döneminizden daha düşük bir A grubu başvurusu ve A grubu üyeliği 
gerçekleşmeyecek, dolayısıyla o bahsettiğiniz 7 senede, A grubu aleyhine bir değişim olmadıysa, 
bizim bu 2 senemizde de olmayacaktır. Bundan müsterih olabilirsiniz.  
Bu örneği de bir ekleme daha yapmak istiyorum son olarak, bu iki senelik süreçte, öyle bir hava 
yaratıldı ki, sanki biz 400, 400, 400. 1200 tane üye alacağız ve onlar da Mayıs 2024 de, ama bizim 
dahil olacağımız, ama olmayacağımız seçimde oy kullanacaklar. Hayır. 2024 yılında yani 1 
Ağustos 2024’ten 31 Mayıs 2024’e kadar olan süreçteki genel kurullara olağan, olağanüstü 
seçimli genel kurullara, kimlerin katılabileceği, Ağustos ayında zaten belirlenecek. Hazirun o 
tarihte belirlenecek. Dolayısıyla bizim Mart 2024’te imzalayacağımız üyelikler, Mayıs 2024’te oy 
kullanamayacaklar. Açıklamalarımın yeterli olduğunu umut ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Serdar, Sayın Serdar Eder’e söz vereceğim. Cevap hakkını kullanmak istiyor. Mehmet Helvacı 
hocamız da bir kısa bir açıklamada bulunacak. 
 
Serdar Eder 
Özür dileyerek tekrar karşınızdayım. Ancak bir kelime oyununu düzeltelim. Ben %3 aldım. Tüzük 
çünkü %3 emrediyor. Ben 400 üzerinden mekteplinin 85 ini varsayarak almadım. Bakın 
dolayısıyla tüzüğün emrettiği %3 ün içinde 85 ortalamadır benimki. 400 ün içinde alarak, şimdi 
daha fazla 277 demeye gerek yok. Eğer benim dönemimde 277 başvuru olsaydı, 278 kişi 
alacaksak, bir tane de sporcu alacaktık. Bitirecektik. Tüzük öyle emrediyor maalesef. Bunun 
değişmesi için bu genel kurulda en fazla söz alan bendim ve şu anda dışarıdan üye alınamıyor 
savunması yapan birçok kişi, kürsünün önüne kadar gelip, lütfen artıkın oylamaya geçelim, 
oylayalım, bu, bu şekilde torba olarak geçiyor, diye o gün baskı yaptılar. Şimdi düşünebiliyor 
musunuz, karşı olduğum bir sistemin başına geçirilerek 7 sene karşı olduğum bir sistem 
uygulattırıldı bana. Benim önerim, başından beri mektepli ve sporcunun %3 dışında olması ve 
üstelik yönetimlerin ve sicillerin herhangi bir şekilde dahli olmadan, kaçar adet kişi alınacağı 
tüzükte yazılı vaziyette olmalıydı ve hatta ve hatta şunu da söyleyeyim, bu bir tüzüğe yazılması 
gereken bir şey değildir ama bizim önerimizin içinde, o günkü önerimizin içinde öğrencilerin 
biraz evvel konuşulduğu için, rakamlardan aradaki farktan konuşulduğu için onu söyleyeyim. 29 
yaşına kadar öğrenci oldukları için bu haklardan faydalandıkları, 29 yaşından sonra kulübe A 
grubundan üye olabilirler ama ücretinin öteki üyelerin ücretinden alınması önerisi de vardı. Yani 
kabul edilmeyen, o günkü yönetim tarafından kabul edilmeyen teklif buydu. Şimdi benim karşı 
olduğum bir şey bana uygulattırılmışken, şu anda daha değişik, 400 ün içinde benimkini 
oranlamak bence hata oluyor. Teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Oral Yılmaz. İlettiniz mi? Sayın Oral Yılmaz buyurun. 
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Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz 
Efendim, Sayın Divan, Sayın Başkan ve yönetimimiz, Sayın arkadaşlarımız, hoş geldiniz, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlarım. Mevzumuz bizim, biliyorsunuz kulübümüzün bir de kuruluşu var, 
Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı, Galatasarayın kuruluşudur. Dolayısıyla yardım sandığının 
kuruluşudur. Dolayısıyla sizin de aranızda bayağı üyelerimiz var. Bayağı, yani biz uzun zamandır 
hiç gündeme gelmedik. Halbuki sizler ufak gündeme getirerek, bazı tavsiyelerde bulunabilirsiniz.  
Biz mesela burayı tanıtmak için biraz bayağı iyi işler yaptık. Ama bazı arkadaşlar ya biz hâlâ 
tanımıyoruz diyor, hâlâ sandıktan haberimiz yok diyor. Halbuki her toplantıda, her Divanda, her 
genel kurulda, şey yaptık, orada stant açtık ve tanıtma yaptık ve üye yaptık. Şimdi o zaman biraz 
daha ilerleyelim dedik, acaba şimdi televizyonumuz çok güzel çalışıyor. Acaba haftada bir gün, 
bir sandık günü, veyahut sandık saati yapabilir miyiz Başkanımıza da dilekçe verdim. Bir de yeni 
üyeler zamanında, her sene bu vakitler, aşağı yukarı, 300, 400 kişi alınırken, biz de 50, 60 kişi 
üye yapıyoruz sandığa. Bizim için bir fırsat oluyor. Bizim istediğimiz acaba yönetimimizden rica 
ediyoruz, bize yardımcı olurlarsa, bu üyeler olurken, sandığa da üye yapalım, sadece bu kadar, 
kısa bir konuşma ile sizi rahatsız ettim, hepinize teşekkür ederim. İyi günler efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Oral Yılmaz’a, teşekkürler. Eminim saygıdeğer Yönetim Kurulumuz bu hassasiyeti dikkate 
alacaktır. Şimdi bir Ayhan Özmızrak’ın, Sayın Ayhan Özmızrak cevap hakkını kullanacak, ondan 
sonra Sayın Mehmet Helvacı, affına sığınarak, önce cevap haklarını kullandıralım sevgili hocam. 
Yanlış anlaşılmaları gidermek lazım. 
 
Ayhan Özmızrak 
Kusura bakmayın yine vaktinizi alıyorum. Eray kardeşim ben hiçbir zaman değil bir sporcunun 
hiçbir emek veren insanın alın terini boşa göstermem, boş kabul etmem, karşılıksız kabul 
etmem. Söylemek istediğim şuydu, söylemek istediğim de değil, söylediğim şuydu. Eğer ki buna 
cevap vermediniz. Eğer Sportif A.Ş. nin de bütçesini tartışacaksak, gelin yapalım. Yoksa 2,5 
milyon lira boşu boşuna harcamayın, onu amatörlere verin. Bu bütçeyi de gelin her zaman 
olduğu gibi, olağan yıllık mali genel kurulun dibinde yapalım. 50 kişi kalıyormuş, niye itiraz 
ediyorsunuz? Denetim ayrı olsun dediğimiz zaman, savunmanız ne, yahu orada bir şey, orada 
bir şey, esas iş sportifte. Onu zaten uluslararası büyük bir denetim şirketine denetletiyoruz 
diyorsunuz. E, ben de onu söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Kaldı ki o bağımsız denetim 
şirketleri, yerindelik denetimi yapmadıkları için birçok konuda da soru işaretleri sürekli artıyor. 
Özetle, ben ne söylediğimi biliyorum. Ne söyleyeceğimi de biliyorum. Hele sporcuları, eski bir 
atlet olarak laf söylemem, hayalimden bile geçmez. Saygılar sunuyorum. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Özmızrak bir yanlış anlaşılmayı giderdi. Sayın Mehmet Helvacı, buyurun. 
 
Mehmet Helvacı 
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Tekrar saygılar sunuyorum. Tekrar huzuru işgal ettiğim için de özür diliyorum ama başta bir usul 
probleminden bahsetmiştim, demiştim ki, bizim tüzük hazırlama usullerimizde Divan bir 
komisyon kurar. O çalışır, bir taslak hazırlar, bunu Divana sunar, Divanda bu tartışılır. Divanda 
bu tartışıldıktan sonra Yönetim Kuruluna gider, Yönetim Kurulu tabii bunun üzerinde her türlü 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ve bu da tabii böyle çok kısa bir zamanda değil ama daha önce 
ilan edilirse de iyi olabilir. Onu söylememiştim. Şimdi bu usul hatasının, yapılmış olan bu usul 
hatasının yarattığı net bir sakıncayı gözlerinizin önüne sürmek istiyorum. Ben çok özür diliyorum 
Ayhan Özmızrak abiden, Hatice abladan, Metin kardeşimden, çünkü Ayhan Özmızrak abi 
elektronik oylamayı koymamışsınız dediğinde, ben dedim ki hayır beraber, yan yana 
oturduğumuz için. Özmızrak abi atlamış. Var, demiştim. Ama şimdi Eray kardeşim yok deyince, 
o zaman mesela burada bir hata var, onu da ben bunu hata olarak görmemiştim. Yani 125’inci 
maddede diyor ki, elektronik oylama yapılırsa, şöyle olur. Şimdi bakın bunları böyle yaptığımız 
zaman, el yordamıyla, sizin ne değiştirdiğinizi bilmeden, biz hangi değişiklikler üzerine 
konuştuğumuzu bilmeden yaptığımızda, işte bunları atlıyoruz. Ben mesela tüzüğü ciddi bir 
şekilde okudum. Bunu bir sorumluluk olarak hissediyorum kendi adıma ve işte kendimce hata 
olabileceğini düşündüğüm şeyleri saptadım. Bunların üzerinde tartışmak istemiyorum. Siz onları 
hata olarak da görmeyebilirsiniz ama bu bir hata. Başka bir şey daha söyleyeyim, bakın bir hata 
daha var. Siz diyorsunuz ki şimdi biz bunu böyle değiştireceğiz. Sonra da tekrar bir daha 
değiştireceğiz. Şimdi o tekrar ne değiştireceğinizi de bilmiyoruz. Mesela Özmızrak ağabey çok 
doğru bir şey söylüyor. Denetim diyor, Sportifi de denetlemeli. Elbette artık yeni yapılacak 
tüzükte bu bağlantılar kurulmak zorunda. Yani Galatasaray spor kulübü derneği ile Galatasaray 
Sportif A.Ş. arasındaki bu kopukluk giderilmek zorunda ve bu hazirun sahip olduğu hakları doğru 
bir şekilde kullanıp, onları da görmek, denetlemek hatta belki bütçesine karar vermek zorunda. 
Bunlar da yapılmayacak şeyler değil. Biz Sayın Metin Öztürk kardeşimin de içinde bulunduğu, 
rahmetli Başkanımız Mustafa Cengiz’in de içinde bulunduğu, Taner Aşkın, yani birçok 
yöneticinin de içinde bulunduğu bir komisyonla bunların hepsini yaptık ve bu bahsettiğim 
usullerde yapıldı bunlar, Divana sunuldu, Divan onayladığı ve şu anda aslında Galatasaray 
tekniğine uygun olarak Sayın Yönetimin önünde bulunan tek taslak da budur. Bunun 
dışındakiler, söylendi, Sayın Bilen söyledi. Dedi ki, atanmış değil, seçilmiş değil, atanmış 
yöneticilerle yapıldı. E zaten buradan aslında bir rahatsızlık çıkıyor, yani bunlar seçilmişlerle 
yapılır, atanmışlarla yapılmaz. Kimi seçerseniz seçersiniz, beni seçin filan demiyorum, öyle bir 
iddiam yok. Ama seçilmiş olmasında fayda var. Çünkü mesela bu da bana şık gelmiyor. Mevcut 
yönetimin kendisini ilgilendiren ibra maddesini getirip sunması bana şık gelmiyor. Bunu başkası 
yapmalı, siz değil. Çünkü kendinizle ilgili bir şey söylüyorsunuz. O yüzden yani bunlara dikkat 
etmek lazım. Buralarda galiba, düşünmediğimizin üstünde, benim göremediğimin üstünde 
hatalar var. Bu Nisan meselesini de zannederim anlaşamadık üzerinde, bütçe içinde bulunulan 
yıl için yapılır, yani Nisan’da yaptığınız zaman, sadece 1 aylık süreniz var. Gelecek yıl için bütçe 
yapılmaz. Gelecek yılın bütçesini yine gelecek yıl içinde yaparsınız. Eğer elektronik oylama zaten 
istiyorsanız, o zaman içinde bulunduğunuz yılı anlatmak için yapılır bütçe. Dolayısıyla bir 
elektronik oylamayı yapacaksanız, bunlar artık sorun olmaktan çıkıyor. O zaman lütfen bunları 
hepsini bir arada düşünerek tasarlayın ve kolaylaştırın. Yine elektronik oylama yapacaksanız, 
belki bu genel kurulların süreleri bu kadar uzamayacaktır. Yani bunların hepsini ayrı ayrı hesaba 
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katmak lazım. Tek tek bir şeyleri değiştirmek, sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. 125 inci maddeye 
de tekrar işaret etmek istiyorum. Eğer elektronik oylamayı kaldırdıysanız, lütfen buradaki hatayı 
da giderin. Genel kurula sunmadan önce. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer yönetimimizden herhangi bir açıklama olmayacaksa, toplantıyı kapatacağım. Ekim 
ayı oturumumuzu kapatıyorum. Hepinize teşekkürler. İyi ve sağlıklı günlerde buluşmak üzere.  
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Yazman 
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