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Olağan Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 26 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans 
olarakyaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sevgili katılımcılar, Divanımızın Aralık ayı olağan toplantısını, sevgili Başkanımız Sayın Eşref 
Hamamcıoğlu yurtdışı seyahatinden şu anda yoğun hava muhalefeti var herhalde 
güzergâhında, olduğunu da biliyorum. Dönmeye çalışıyor. Dolayısıyla bendeniz kıdemli 
Başkan Yardımcısı yöneteceğim. Arkadaşlar hazırsanız, yeterli çoğunluğumuz olduğunu 
görüyorum. Biz panelist olarak DivanYönetim Kurulundan 3 kişi, Öner Kılıç’ı bağlayabiliyor 
muyuz acaba? Devam ediyorum, gecikmeyelim. Divan ekranından katılımcıda 89 kişi 
olduğunu görüyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Şimdi toplantıyı açıyorum. Değerli Divan 
üyelerimiz, bizleri takip eden sevgili üyelerimiz, değerli basın mensupları ve sarı kırmızı 
renklere gönül vermiş kıymetli taraftarlarımız.  
2020 yılının son toplantısı olan Aralık ayı olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz. Pandemi 
şartlarında yine bir olağan toplantıda hep birlikteyiz ve zoom marifetiyle yapıyoruz. Hepinize 
sağlıklı günler dileyerek, bugünkü Divan toplantımızı açmak istiyorum.  
Sevgili Başkanımız Eşref Hamamcıoğlu, hepinize iyi ve sağlıklı yeni yıllar dileyen ve bu acıların 
son bulmasını dileyerek bir mesaj iletti, onu da ben iletmiş olayım. Şimdi her zaman olduğu 
gibi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman 
şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen ve arkadaşları ve 
geçen 1 aylık süre içinde maalesef ebediyete intikal etmiş olan 3877 sicil numaralı Divan 
Kurulu üyemiz ve 1992-2002 yılları arasında 10 yıl Divan Kurulu Yazmanlığımızı yapmış olan 
Füsun Dağ, 4503 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Mehmet Ali Güde, 4543 sicil numaralı 
Divan Kurulu üyemiz Kanat Aydar, 4875 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve eski su 
topçumuzİsakKarakoIldır, namı diğer İziko, 5617 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Semih 
Abut, 7326 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve eski futbolcumuz Dursun Ali Baran, 7417 
sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Rahmi Makul, 8860 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz ve 
Galatasaray Lisesi Müzesi eski Müdür Yardımcısı İbrahim Adnan Işık, Kulübümüzün 7138 sicil 
numaralı üyesi eski voleybolcumuz Yalçın Gördürür, lakabı Büyük Yalçın, Kulübümüzün 12286 
sicil numaralı üyesi Turgut Gökçe, maalesef geçen aydan bu yana geçen zaman içinde 
aramızdan ayrılmışlardır. 
Şimdi hepinizi aziz hatıraları önünde saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) 
Teşekkürler, kayıplarımıza Tanrıdan rahmet, geride kalan yakınları ve camiamıza baş sağlığı 
diliyorum.  
Şimdi toplantı gündemine geçiyoruz. Toplantı gündemini okumak üzere, Divan Yazmanımız 
Sayın Burçin Tunçel’e görevlendiriyorum. Burçin Bey buyurun. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Divan Gündemimiz: 

1. Kasım ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
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3. Tüzüğümüzün 87/14 üncü maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 
2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali 
tabloları ile özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması. 

4. Tüzüğümüzün 87/15 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2020 
tarihi itibariyle düzenlenmiş, konsolide mali tablolara ilişkin bağımsız denetim 
raporunun Yönetim Kurulu tarafından Divan Kurulunun görüşüne sunulması. 

5. Gündemin 3 ve 4 üncü maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme,  
6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz 

verilmesi. 
7. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Okunan gündemi, sesim geliyor mu? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz geliyor, buyurun. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Okunan gündemi, değerli hazirunun oylarına sunuyorum. Seste bir kesinti var herhalde. 
Gündem oylamasına geçtik. Değerli haziruna belli bir süre verelim. Süre yeterlidir. Gündem 
oylamasını kapatalım ve sonucu verelim. Sesim geliyor mu acaba? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz geliyor Aykut Bey, toplamda 92 kişi oy kullandı, oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet, ben 116 katılımcıdan demek ki el kaldırmayanlar var. Çekimser veya belki şey 
yapamadılar, teknik olarak uygulamada ayrımına varamamış olabilirler. Önemli değil. Devam 
ediyoruz. Gündemin maddelerine geçiyoruz.  
Gündemin birinci maddesi, Kasım ayı tutanağını yayınlandığı şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Yalnız burada oylamayı açmadan önce bir açıklama vermek durumundayım. Gündem 
yayınlandıktan sonra malumunuz geçen ayki toplantımızda büyük ölçüde yayını yaptığımız 
bölgeden bir ses kesintileri veya ekolu şeyler olduğu için, bizim ses kaydını deşifre edildiğinde 
bazı anlam kaymasına yol açabilecek bir üyemizin Sayın Kâmil Ahmet Gümüş’ün toplantı 
tutanağına deşifre edilip geçilen yazılı metninde bazı şey olmuş, anlam kaymasına yol 
açabilecek 3 kelimede, onları düzeltilmiş ve yeni şekliyle tutanak Divan resmi sitesine 
yüklenmiştir, kendisine de Divan resmi hesabımızdan bu bilgi verilecektir. Kendisi izliyorsa da 
bu bunu, bu bilgiyi vermiş olalım. 
Şimdi Kasım ayı tutanağının tekrar yayınlandığı şekliyle oylarınıza sunuyoruz. Açabilir miyiz 
oylamayı? Yeterli sürenin olduğunu düşünüyorum. Oylamayı kapatalım ve sonucu Burçin Bey 
siz açıklayabilir misiniz? 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
125 katılımcımızın 102’si oy kullanmış. Oybirliği ile kabul edilmiştir.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Çok teşekkürler. Şimdi gündemin ikinci maddesi ile devam ediyoruz. Bir, gündemi yansıtmak 
mümkün mü acaba? Gündemin ikinci maddesi ile devam ediyoruz. DivanBaşkanlığına gelen 
evrakın okunması. Bu süre içinde DivanBaşkanlığımıza Sayın Yönetim Kurulundan Genel 
Sekreterlik kanalıyla iki tane evrak geldi. Ben onlar için kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra 
sözü DivanBaşkan Yardımcımız Sayın Nedime Canipek Konuksever’e bırakacağım.  
24 Aralık 2020 Perşembe günü 17.24’te gelen ve ekleri olan yazıda iki tane evrakımız var. İki 
tane de sunum var. Bir Valilik yazısı, ilk olarak onu okuyacağız. İkincisi toplantı gündemi ile 
ilgili Kulüp Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay imzalı bir Yönetim Kurulu yazısı, yine Genel 
Sekreterlikten bu yazının eklerinde bir yönetim mali sunumu ve bir Denetim Kurulu sunumu. 
Şimdi okuyacağımız Valilik yazısı ile ilgili Nedime Hanım siz iletebilir misiniz yazıyı? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Değerli hazirun iyi günler diliyorum. Malum senenin son toplantısı, Başkanımız maalesef 
bugün aramızda yok. Biz tüm sene boyunca, bütün zorluklara rağmen sizlerle bağlantıda 
olmaya devam ettik, çok da verimli toplantılar yaptığımızı düşünüyoruz. Hepinize sağlık, iyilik, 
mutluluk diliyoruz yeni yılda ve karşılıklı bir araya gelmeyi diliyoruz yeni yılda. Müsaadenizle 
şimdi Yönetim Kurulumuzdan gelen evrakları dikkatlerinize sunuyorum. 
İlki İstanbul valiliğinden gönderilmiş bir yazı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, 15.10.2020 
tarihli, Galatasaray Spor Kulübü Derneğine, ilgi, a)29.9.2020 tarihli ve 2020-4d/560 sayılı 
yazınız. b) 2.10.2020 tarihli ve 88548 sayılı yazınız. c) İçişleri Bakanlığı sivil toplumla ilişkiler 
genel müdürlüğünün 13.10.2020 tarihli ve E6492 sayılı yazısı. 
İlgi a’da kayıtlı yazınızda belirtilen hususlar, ilgi b’de kayıtlı yazımız ile İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, İçişleri Bakanlığının Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğünün ilgi c’de kayıtlı yazısında, dernekler mevzuatında, derneklerin 
genel kurul toplantılarında organlarının ibra edilememesi halinde oluşacak duruma ve 
işleyecek sürece ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, Denetim Kurulunun görev 
ve yetkilerinin devam edip etmediği hususunun mahkemece tespit edilmesinin yerinde 
olacağının değerlendirildiği belirtilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. Ömer Okumuş, İl Sivil 
Toplumla İlişkiler Müdür Vekili. Bu birinci evrakımız Sayın Başkan Yardımcım, Yönetim 
Kurulumuzdan gelen ikinci bir evrakımız var. Onu da okuyacağım müsaadelerinizle. 
24 Aralık 2020 tarihli bir yazı. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına, ilgi 
20.12.2020 tarihli toplantı gündemi hakkında. 
Divan Kurulu, Yönetim Kurulunca 3 ayda bir verilecek çalışma raporu ile bağımsız denetimin 
ilgili döneme ait Denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, Denetim Kurulu raporu 
ile birlikte incelemek gerekirse görüşünü bildirmek, talebi halinde Divan Kurulu üyesine imza 
karşılığı olarak kopyalarını sunmakla yükümlüdür. 
Divan Kurulunun bu yükümlülüğünü yerine getirebilmesini teminen de Yönetim Kurulumuz 
kulübün ve bağlı ortaklıkların (kulübün ve kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu 
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şirketlerin veya pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin) Mart-Haziran-Eylül-
Aralık ayları sonlarında o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ile, özet yönetsel ve sportif 
faaliyet raporlarını en geç izleyen ay yapılacak Divan Kurulu toplantısına yetişecek tarzda 
hazırlayarak sunmakla yükümlüdür.  
Yine Denetim Kurulumuz da Mart-Haziran-Eylül-Aralık ayları sonu itibariyle Yönetim 
Kurulunca Divan Kuruluna sunulmak üzere düzenlenecek olan bağlı ortaklıkların (kulübün 
kurmuş olduğu şirketler ve pay sahibi olduğu şirketler veya pay sahibi olduğu şirketlerin 
kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketleri) konsolide hesap vaziyeti ile yönetsel ve 
sportif faaliyet raporlarını özel denetim şirketinin dönem raporlarını inceleyerek yazılı 
görüşlerini en geç izleyen iki ay içinde yapılacak Divan Kuruluna sunmak ve o toplantıya 
katılarak olası soruları yanıtlamakla yükümlüdür.  
Divan Kurulunuzca 3 ayda bir Mart-Haziran-Eylül ve Aralık ayları sonunda yapılan 
toplantılarda bu zamana kadar da bu maddeler kapsamında gündem oluşturularak toplantı 
daveti yapılmıştır. Ancak 26.12.2020 tarihinde video konferans yöntemi ile online olarak 
yapılacağını duyurduğunuz toplantı gündeminizde yukarıda açıkladığınızdan farklı olarak 
tüzük hükümlerine açıkça aykırı olacak şekilde Denetim Kurulunun görevi gereği sunmakla 
yükümlü olduğu görüşlerine yer verilmeyerek, gündemin 4 üncü maddesinde aynen 
tüzüğümüzün 87/15 maddesi uyarınca kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2020 tarihi 
itibariyle düzenlenmiş konsolide mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunun Yönetim 
Kurulu tarafından Divan Kurulunun görüşüne sunulması ifade edilmiştir. 
Pandemi sebebiyle tüzüğe uygun gerçekleşmeyen bu toplantılardaki tutanakları sonrasında 
imzaya açılacağı ifade edildiğinden, ileride herhangi bir hukuksal sorun yaşamamak için halen 
önceki toplantılarınızdaki gündemlere bağlı kalarak tüzüğün 96.8 maddesi uyarınca, kulüp ve 
bağlı ortaklıklarına 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden 
geçmiş konsolide mali tablolar ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporları ile ilgili Denetim 
Kurulunun tespit ve incelemelerine yer verilmesi gerektiğini, İl Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürlüğünün ekli yazısı da dikkate alınarak bilgilerinize sunarız. 
Bu kapsamda gündemin 3 üncü maddesi gereği ile ilgili raporlar ve tüzüğün 96.8 maddesine 
göre düzenlenmiş rapor ekte tarafınıza gönderilmektedir. Saygılarımla, Yusuf Günay, 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı. 
Gelen evraklar bu kadar Sayın Başkan Yardımcım. Teşekkür ederim. Sesinizi duymuyoruz. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Bir dakika sesimi açıyorum. Şimdi geliyor herhalde. Şimdi bu noktada bir soluklanıp, demek ki 
bir, bize gelen evrakları bir belirtmek istiyorum. Şimdi biz iki tane benim hazırlatmış olduğum 
iki slayt var. Onları bir ekrana verebilir miyiz? Kulüp Organ ve Kurullarının, yani Kulüp 
Yönetim Kurulu ne yapar, Denetim Kurulu ne yapar, Divan Kurulu ne yapar? Bunlar üzerinden 
bir isterseniz gidelim. 
Sayın Yusuf Günay da belirtiyor, giriş cümlesinde kendi yazısının. Bir bağımsız denetim kurulu 
raporundan bahsediyor. Şimdi aslında tüzük bir bütün. Tüzüğün maddelerini ayrı ayrı okuyup 
işte ben, benim yetkimde mi, benim görevim mi tarzında hiç akla ziyan tartışmalara girmeye 
gerek yok. Ben kısaca kulüp zorunlu organlarından olan Yönetim Kurulunun görev ve 
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yetkilerini düzenleyen 87 inci maddenin ilgili iki fıkrasını şey yapmak istiyorum, okumak 
istiyorum.  
87/14’te diyor ki, o dönem sonlarında konsolide olarak bağlı ortaklıkların raporları ile birlikte, 
evet, o döneme ait kesin olmayan hesap özeti ile özet yönetsel ve sportif faaliyet raporlarını 
en geç izleyen ikinci ay yapılacak, Eylül de bitti. Ekim, Kasımı pas geçtik. Aralık ayı sonunda, 
evet bize o raporu sundular. İki gün önce.  
87/15’te ne diyor? Yönetim Kurulu, kulüp ve bağlı ortaklıklarının üstteki bentte, 87/14 te 
belirtilen, dönemsel mali raporlarını, uluslar arası finansal raporlama standartlarına göre 
hazırlanmış, konsolidasyon esasına göre denetimle, Genel Kurulun yasalar gereği seçmiş 
olduğu denetçilere ilaveten, yani bizim Genel Kuruldaki Kulüp Denetim Kuruluna ilaveten 
Sermaye Piyasası Kurulunun belirlemiş olduğu ilk 15 bağımsız denetim şirketinden bir 
tanesini belirleyerek denetlettirmek ve yine 87/14 üncü bentte belirtilen süreler dahilinde 
Divan Kurulunun görüşüne sunmak. 
Şimdi Yönetim Kurulu ile yapmış olduğumuz istişarelerde bağımsız denetim kurulunun yani 
şu anda onaylanmış, Ernst&Young’a bağlı Güney bağımsız denetimin bu raporunu, Kulüp 
Divan Kuruluna sunulması yönünde zorunlu olmadıklarını, yükümlü olmadıklarını ifade 
ediyorlar.  
Ben burada bunu bırakıyorum. İkinci slayta geçelim.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın başkan yardımcım çok özür dilerim. 87/14 numaralı maddedeki sportif ve yönetsel 
raporların da gelmediğini belirtmek isterim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet. Biz ne istedik? Sayın Divan yazmanımız çok önemli bir noktaya temas etti. Biz bu 3 aylık 
dönemlerde, yıllardır, benim 8,5 uncu yılım doldu. Nisandaki yeni Divan seçim dönemi ile 9 
yılımı yani 3 dönemimi, 3 er yıllık 3 dönemimi bitirmiş olacağım şahsen. Burada biz Yönetim 
Kurulundan bir mali rapor dışında genelde alışkanlık olarak sadece mali rapor gönderiyorlar. 
Ne istiyoruz? Bir hukuk davaları dâhil, bir yönetsel rapor istiyoruz. Bir de spor şubelerimiz, 
futbol dışındaki 13 şubemiz ne âlemde, ne durumda? Personel, sporcu, sportif başarı 
durumları. Yani biz bir komple rapor istiyoruz. Bugün gelmiş olan sadece bu 3 rapordan bir 
tanesi. Bir mali özet bize gelmiş durumda. Şimdi devam ediyorum.  
Denetim Kuruluna tüzüğümüz görev ve yetki olarak ne vermiş, ilgili maddesinde. 96/8, Yusuf 
beyin de yazısında şey, referans vermiş olduğu, Mart-Haziran-Eylül-Aralık ayları sonu 
itibariyle Yönetim Kurulunca Divan Kuruluna sunulmak üzere düzenlenecek bağlı 
ortaklıklarının, parantez içini okumuyorum,konsolide hesap vaziyeti, yani kulüp ve şirketler 
konsolide olarak. Sportifin altındaki şirketler, sportifle konsolide oluyor. Sonra sportifin 
tamamı, kulüple birlikte konsolide ediliyor ve kulüp konsolide çıkıyor rapor olarak. Devam 
ediyorum.  
Konsolide hesap vaziyeti ile yönetsel sportif faaliyet raporlarını, yani Yönetimden Denetim 
Kuruluna giden raporu, özel denetim şirketinin, bağımsız denetim şirketi kastediliyor. Dönem 
raporlarını inceleyerek, demek ki yönetim raporu ile Denetim Kurulu bağımsız denetim 



6 
 

Kurulu, özel denetim Kurulu raporunu miks ediyor, ne yapıyor ondan sonra? Yazılı görüşlerini 
en geç izleyen iki ay içinde yapılacak Divan Kuruluna sunmak. Bu rapor da 32 sayfa olarak 
bize geldi ve o toplantıya katılarak olası soruları yanıtlamak.  
Şimdi Divan Kurulunun görevlerine geçeyim. Madde 99. Kulübün en yüksek danışma 
Kuruludur. Divan Kurulunu tarif eden madde ve görevleri arasında 99/5 maddemiz. Yönetim 
Kurulunca 3 ayda bir verilecek çalışma raporu ile bağımsız denetimin ilgili döneme ait 
denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, Denetim Kurulu raporu ile birlikte 
incelemek,gerekirse görüşünü bildirmek, talebi halinde Divan Kurulu üyesine, imza karşılığı 
olarak kopyalarını sunmak. 
Şimdi bakalım realiteye. Bize ne geldi? Sadece bir konsolide hesap vaziyeti geldi. Diğer gelen, 
diğer gelmesi gereken bağımsız denetimin ilgili döneme ait denetim raporu özetini görmedik 
ve saygıdeğer Yönetim Kurulumuz adına konuşan değerli arkadaşlar, bu raporu gönderme 
yükümlülükleri olmadığını belirtiyorlar. 
Dolayısıyla bu eksik kalan raporlar doğrultusunda, sadece gündemin 3 üncü maddesindeki 
mali raporu, yani bize yönetimin göndermesi gereken zorunlu raporlardan sadece mali rapor 
sunulacak. Bu konuda Yönetim Kurulu adına bu raporu sunmak isteyen arkadaşımız hazır mı, 
burada mı? Ona göre ilerleyelim. Aksi takdirde biz bu raporu özetleyerek sunacağız. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Başkan Yardımcım şu anda Sayın Kaan Kançal’ın toplantıda olduğunu görüyorum ama 
bir söz istemesi henüz olmadı. El kaldırmadılar.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Kaan Bey duyabiliyorsanız, Yönetim Kurulunun dönemsel 9 aylık mali raporunu sunmayı arzu 
eder misiniz? Sizin takdirinizdir. Kaan Beyle yazışabilir miyiz acaba? O zaman ekrana 
yönetimden gelen mali raporu 10 sayfalık mali raporu yansıtalım. Kaan Bey arzu ederse, 
kendi takdiridir, katılmak isterse şey yaparız, bağlarız.  
Yönetim Kurulundan gelen mali raporu DivanBaşkan Yardımcımız Nedime Hanım sunacak. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Arkadaşlar bu değil, diğer hesap özeti.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Nedime Hanım buyurun. 
 
Nedime Canipek Konuksever 
Tabii. Kaan Bey bağlanmak isterse, her an alırız. Ben elimden geldiğince, umarım başarılı 
olurum, bize ulaşan mali tabloyu sunmak konusunda. Çok özet geçeceğim ben müsaadenizle. 
Şu anda ekrana yansıyor değil mi? Tamam. 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Divan Toplantısı Sunumu, 26.12.2020. Bireysel mali 
tablolarla başlıyor. Kulüp, solo Eylül gerçekleşen. 1.1.2020 – 30.9.2020 gerçekleşen, şube ve 
tesisler toplamı gelir, 63,4, gider 67,6, fark 4,2, toplam gelir-gider farkı. Gelir: 80,9, Gider: 
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296,2, fark 215,3. Kulüp solo Eylül karşılaştırmalı, yine 1 Ocak 2020 den 30 Eylül 2020 ye dek 
gerçekleşen bir süreçte, rakamlar milyon TL, şube ve tesisler toplam rakamı Gelir 109,3, 
Gider 87,8, fark 21,5. Yine 1.1.2020-30.9.2020 gerçekleşen gelir 63,4, gider 67,6. Fark, 4,2. 
toplam gelir-gider farkı 115,2 gelir, 308,2 gider, fark 193. Gerçekleşen gelir 80,9, gider 296,2, 
fark 215,3, kulüp solo teminat, rehin, ipotek ve finansal borç stoku, 31.12.2019-30.09.2020 
değişim, kulüp solo, toplam 853,7, 31.12.2019 da 853,7 imiş, 30.9.2020 de 1 milyon 139,1, 
değişim %13,4.  
Kulüp solo toplam finansal borçlar; 31.12.2019 da 100, 30.9.2020 de sıfır, değişim eksi 100. 
Şimdi Galatasaray Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıkları sunumuna geçiyoruz. 
Sportif A.Ş.konsolide gelir tablosu, 1 Haziran 2018–1 Haziran 2019. 31 Mayıs 2019-31 Mayıs 
2020 tarihlerinde. Brüt kâr-zarar, 119,5, 31.5.2019 sonunda ve 114,6 faaliyet kârı, zararı, 
ebit, 18,7 ve 35,6, ebitda ise 104,4 ve 151 olarak görünüyor. 
Dönem kârı-zararı 24,2 ve 46,7 eksi.  
Galatasaray Spor KulübüDerneği konsolide mali tablolar. Kulüp konsolide gelir tablosu. 
Milyon TL, 1 Eylül 2019-1 Ocak 2020, 30 Eylül 2019-30 Eylül 2020 söz konusu tarih. Brüt kâr-
zarar 30 Eylül 2019 da 32,1 eksi. 30 Eylül 2020 de 138,5 eksi.  
Faaliyet kârı-zararı ebit olarak, 30 Eylül 2019 da eksi 77,6. 30 Eylül 2020 de eksi 292,2. 
Faaliyet kârı, ebitda ise 30 Eylül 2019 da 5,7, 30 Eylül 2020 de eksi 203,1.  
Dönem kârı-zararı, 148,8 eksi ve 30 Eylül sonunda da 2020 de eksi 490,3. 
Sunum bu kadar umarım doğru yorumladım.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Bu tabloda kalabilir mi acaba? Bundan öncekine, evet. Nedime Hanım çok teşekkürler. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever 
Rica ederim, umarım doğru yorumladım. Yanlış yorumda bulunmadım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Gayet net. Sadece ben şu anda bir dört işlem yapıyorum. Kulüp konsolide gelire, gelir 
tablosuna, aslında bu son tablo çok önemli. Ben burada tablonun dibine baktığımda, 
pandemi şartlarında bir anormal bir etkilenme olduğunu görüyorum. Dönem kârı, tabii kâr 
yok. Zarar var. 148, 149’dan yaklaşık 490’a zarar artmış. Yani %230’luk bir artış var. Şimdi bu 
noktada kalalım. Dolayısıyla biz aynı şekilde başlangıçtaki noktaya dönüyorum. Yönetim 
Kurulunun da, bu bağımsız denetim raporunu, zorunlu olarak göndermeleri gereken, 
bağımsız denetim raporunu biz görmediğimiz için, bu tablolarla birlikte inceleme şansımız 
olmadı. O yüzden Kulüp Denetim Kurulunun raporu olan maddeyi de şu anda şey 
yapmayacağız. İcra etmeyeceğiz. Bu noktada usulen konuşmak, söz almak isteyen varsa, söz 
vereceğim tabii ki. Dolayısıyla sadece 3 üncü madde ile ilgili üyelerin görüşlerine geçeceğiz, 
ama sadece bu kâr zararla ilgili.  
Kulübün 9 aylık finansallarıyla ilgili. Söz isteyen var mı acaba?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Sayın Başkan Yardımcım şu anda söz isteyen 7, pardon özür dilerim. 7 katılımcımız evet. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet, şimdi kulübün güncel konularına geçmeden, şöyle yapacağız. Bu kulüp konsolide 
tabloları konusunda yani gündemin 3 üncü maddesindeki genel görüşme açıyoruz. Bu 
konuda görüşmek isteyenler var mı? Acaba sadece bu konuda.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Başkan Yardımcım onu ayırt edemiyorum tabii, 7 tane el kaldırmış isim görüyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
O zaman işin süratli gitmesi yönünden, güncel olaylarla, pardon usul hakkında söz istiyor 
Sayın Mehmet Helvacı. Prof. Dr. Mehmet Helvacı, usul hakkında söz istiyor. Lütfen Sayın 
Mehmet Helvacı’yı bağlayalım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Helvacı, sesimi duyabiliyor musunuz? Sayın Helvacı sesiniz kapalı olabilir, sol alttan 
lütfen açar mısınız?  
 
Mehmet Helvacı 
Zannederim başardım.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet, buyurun efendim.  
 
Mehmet Helvacı 
Sayın Divan Başkanım, değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yine 
aslında bilgi almak maksatlı olarak, Divan Kurulu toplantısına katıldım. Konuşmak gibi bir 
niyetim yoktu. O yüzden sizinle yine hazırlıksız konuştuğum için özür diliyorum, ama şartlar 
beni konuşmaya mecbur ediyor. Şimdi Kaan Kançal kardeşimin toplantıda olduğu beyan etti 
Sayın Divan Başkanı, yani bu şartlarda toplantıya katılmışsa, bu sunumu yapmamasını 
yadırgadığımı bir kere belirterek başlıyorum. İkincisi, şimdi bakın Galatasaray bir büyük ve 
değerli organizmadır. Bu organizmanın motoru da hukuktur. Sadece Galatasaray için geçerli 
olan bir şeyden bahsetmiyorum. Hukuk bütün işleyişlerin motorudur ve herkesin uymakla 
yükümlü olduğu kurallar bütünüdür. Bu kurallara uymanın temel sebebi de, hepimizin 
ihtiyacı olan veya gözbebeğimiz olduğunu söylediğimiz Galatasaray’ı korumak, yüceltmek 
amaçlıdır. Buna uymamaya çalışmak, herhangi bir nedenle, kabul edilebilir değildir. Hele ki 
bu neden, Kurullar, Organlar, kişiler arasındaki sorunlardan kaynaklanıyorsa, hiçbir şekilde 
kabul edilebilir değildir. 
Galatasaray Başkanı ve tabii ki Yönetim Kurulu, sevsin sevmesin tüm Galatasaraylıların 
Başkanıdır. Hepsine kızabilir, hepsinden nefret edebilir. Hepsi de ondan nefret edebilir. Ama 
eğer Galatasaray Başkanlık koltuğunda oturuyorsanız, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi 
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koltuğunda oturuyorsanız tüm Galatasaraylıları kucaklama mecburiyetiniz vardır. Bazen 
şartlar sizi kendi içinde bulunduğunuz Yönetim Kurulu ile çelişkili davranışlara da itebilir. Ama 
bu çelişkili davranış Galatasaray’ın yararına ise, yapmak zorunluğunda olduğunuz bir şeydir. 
Burada kendinizi, geleceğinizi, Galatasaray’daki kariyerinizi düşünmekten vazgeçip 
Galatasaray’ı düşünerek hareket etme mecburiyetiniz vardır. Bu Galatasaraylılar tarafından 
anlaşılabilir, anlaşılmayabilir ama en azından sizin kendi adınıza, kendi vicdani 
sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz anlamını taşır. 
Müsaade ederse Sayın Divan Başkanım, Divan için de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu 
Yönetim Kurulunun yapmış olduğu bir hatadır, bu toplantıya katılmak, bu raporu sunmak ve 
olası sorulara cevap vermek mecburiyetindedirler. Divanımız da bilgi almamızı engellememek 
adına, Denetim Kurulundan gelen raporu bizimle paylaşmak zorundadır. Şimdi bu geçen defa 
olduğu gibi bir oylama yapılabilir. Bu oylamanın neticesinde, tabii ki hazirun bunu talep 
etmezse, o zaman bundan imtina edilebilir. Ama hazirunun talebi Denetim Kurulunun 
raporunun görülmesi şeklinde olursa, bunun da mutlaka incelenmesi icap eder. Bu Denetim 
Kurulunun meşruiyeti ile filan alakalı bir şey değildir. Bu çok açıktır. Efendim bir şeylerin 
arkasına saklanarak, işte valilikten gelen belgeler, şunlar, bunlar, falanlar, filanlarla meşruiyet 
sağlanamaz. Galatasaray’ın nezdinde, en azından bazı Galatasaraylıların nezdinde, Denetim 
Kurulunun meşru olmadığına dair bir kanaat vardır. Ama bu o raporu görmemek anlamına 
gelmez. Hatta o raporda var olan yanlışlar varsa, onları da ?...... bununla ancak 
?......belgelenebilirler. Onun için ben usul hakkında söz isterken, öncelikle Denetim Kurulu 
raporunun da hazirunun bilgisine sunulmasını, en azından bu konuda bir oylama yapılmasının 
doğru olacağını düşünüyorum ve bu çekişmelerden de hızlı bir şekilde vazgeçmek gerekir. 
Galatasaraylılar gerekeni yaparlar, yani eğer burada Divan Kurulu, Divan Başkanı hatalı ise, 
önümüzde Nisan ayında seçim var, onun gereğini yaparlar. Yok eğer Başkan, Yönetim Kurulu 
hatalı ise o zaman da Mayıs ayında yapılacak olan seçimde onun gereğini yaparlar. 
Dolayısıyla bu Organlar arasında, Kurullar arasındaki bu çekişmenin bir an evvel halledilmesi 
gerekir. Bu Galatasaray’ı zor duruma bırakacak,düşürecek Galatasaraylıları bilgiden mahrum 
edecek ve Galatasaray’ın geleceği için, bugün çok önemli şeyler konuşulurken, bunlarla ilgili 
bilgilendirmeyi yapmayarak, Galatasaray’a zarar verecek işler yapmak hiç doğru bir davranış 
değildir. Onun için şu anda bile, arkadaşlarımız bu konuşmayı eğer dinliyorlarsa, bu yanlıştan 
dönme imkânına sahiptirler. Ben bir Galatasaraylı olarak bu yanlıştan bir an evvel dönmeleri 
ihtiyacını taşıyorum, umarım dönerler. Döndükleri takdirde de yani hata yapmışlardır ama 
hata yaptıklarını kabul edip, doğruyu yapmak da bir erdem olduğu için, bunu takdirle 
karşılayacağımı şahsım adına burada ifade etmek isterim. Söz verdiğiniz için teşekkür 
ediyorum Sayın Başkanım, söyleyeceklerim bundan ibaret, iyi toplantılar diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet hocam, siz hazır söz almışken, lütfedip bu  
 
Mehmet Helvacı 
Son kısımda tekrar konuşmak... 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Denetim Kurulu raporu özetinin özellikle Yönetim Kurulu tüzükte maddelerin yazılış 
şeklinden kendilerinin bir bağımsız denetim Kurulu raporunu Divana takvim etme 
yükümlülükleri olmadığını ısrarla ifade ediyorlar. Ben de sizin geçmiş dönemlerde tüzüklerle 
ilgili yaptığınız çok değerli çalışmaları bildiğim için ve şey yaptığım için, takip ettiğim için. Bu 
konuda da lütfedip bir görüş bildirirseniz, bu arada da bizim arkadaşlar Denetim Kurulu 
öneriniz için bir oylama hazırlatırlar. Bir o konuda bir sizi yakalamışken hazır bu konuda da bir 
görüşünüzü alalım diyorum. 
 
Mehmet Helvacı 
Tabii, gayet tabii Sayın Başkanım, ben aslında genel olarak, sesim açık galiba, müsaade 
ederseniz cevap vereyim. Ben genel olarak aslında ifade ettiğimi zannediyorum. Tek tek özel 
bir ifadeye gerek duymadım ama şu anda Yönetim Kurulunun tüzüğe aykırı hareket ettiğinde 
sadece bu madde açısından değil, birçok madde açısından herhangi bir tereddüt yok. Yani şu 
anda hukuk dışı hareket ediyorlar. Zaten hukuka bağlı olmak gerekir derken, bunu ifade 
etmeye çalıştım.  
Yani bu en önemli bizim hukukumuzu, Galatasaray’ın hukukunu, belge ve tüzüğümüz, 
kanunlara aykırı olmayan tüzüğümüz, çünkü kanunlara aykırı olmuş olsaydı, bir uyarı yapılır 
ve düzeltmemiz istenirdi. Dikkat edilirse, 2011 den itibaren yürürlükte olan bu tüzük tescil 
edilmiş ve herhangi bir şekilde de şu ana kadar bize dernekler masasından bu konuda bir 
uyarı gelmemiştir.  
Dolayısıyla Galatasaray’ın hukukunu belirleyen bu tüzüğün bir maddesine uymamak 
hukuksuzluktur ve hukuksuzluk dünyanın hiçbir yerinde kabul görmez, Galatasaray’da hiç 
kabul görmez. Yani bunun şimdi birtakım yanlış alışkanlıklar içerisinde maalesef ülke, bu 
yanlış alışkanlıklar Galatasaray açısından asla kabul edilebilir değildir, yani ülke açısından da 
kabul edilebilir değildir ama Galatasaray açısından hiç kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla 
burada Yönetimlerin, Başkanların yapması gereken hızlı bir şekilde bundan vazgeçip bu 
tüzüğün gereklerini yerine getiriyor olmaktır. Bakın şunlar olabilir, buna ben çok uzun yıllar 
yöneticilik yaptım, sorumluluk taşıdım. Bu sorumluluğu taşırken zaman zaman benzer şeyler 
yaşadım. Bunlar yetişmemiş olabilir, birtakım nedenlerle yapılamamış olabilir, eksikler 
olabilir. Bunlar ama saklanarak değil, paylaşarak halledilir. Yani çıkarsınız söylersiniz. Yahut 
da içinde bulunduğunuz şartlar gereği söyleyemeyeceğiniz şeyler vardır, o zaman onu da 
söylersiniz. Dersiniz ki şartlar nedeniyle birtakım şeyleri söyleyemiyoruz. Ama bu susarak, 
saklanarak yapılabilecek şeyler değildir.  
Galatasaraylılara borcu vardır, bu Başkan ve Yönetim Kurulunun. Nedir o borç? Seçilmişlerdir. 
Aday olmuşlardır, yani bu oyunu alsın almasın, her Galatasaraylıya borçlanmak demektir. O 
Galatasaraylı, bu yönetimin karşısında olabilir, o Galatasaraylı bu yönetimden hiç 
hazzetmeyebilir. Bu Yönetim de o Galatasaraylıdan hiç hazzetmeyebilir. Ama şu anda bu 
Galatasaray Başkanlığı, bu Yönetim Kurulu bütün Galatasaraylıları eşit şekilde kucaklamak ve 
onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermek yükümlülüğü altındadır. Bu onların temel borcudur. 
Tüzüğe uymak zaten hukuki bir durumdur.  
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Dolayısıyla Sayın Başkan beyan ettiğiniz husus, yerine getirilmemesi de tamamen tüzüğe 
aykırıdır. Bu sebeple bunların yani affedilir tarafı yoktur. Şimdi bazı arkadaşlarımız, 
Galatasaraylılar düşünebilir, sana mı kaldı affetmek? Ben kendi adıma söylemiyorum 
affedilebilecek bir tarafı yoktur derken, Galatasaray adına söylüyorum. Yaşayacağımız günler, 
gelecekte yaşayacağımız günler, bu günden taşları döşenen günlerdir. Bizim Galatasaraylılar 
olarak bu işten hızlı bir şekilde sarfı nazar edip, doğruya doğru yelken açmamız gerekir. Aksi 
takdirde bunun sorumluluğu maalesef iyi değildir.  
Zannederim sorunuza cevap verebildim Sayın Başkan, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. Saygılar sunuyorum.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sevgili Mehmet Helvacı hocamıza, kendisi benim devre arkadaşım da olur, sağduyulu ve 
hukuki yorumları için çok teşekkür ederiz. Şimdi Denetim Kurulu raporu için bilgi mahiyetinde 
bir oylama yapacağız. Okunsun, okunmasın şeklinde. Teknik ekip bunu hazırlıyor. Ben bu 
safhada şunu söylemek istiyorum. Biz Galatasaray Yönetim Kurulunun ve Denetim 
Kurulunun, biz Divan heyeti olarak, 5 kişilik Divan heyeti olarak, Yönetim Kurulunun ibrasızlık 
sonrası, 2019 yılındaki ibrasızlık sonucu, saygıdeğer Yönetim Kurulu ve saygıdeğer Denetim 
Kurulunun kulübe karşı, Galatasaray Spor Kulübüne karşı açmış oldukları davaların bir tarafı 
değiliz. Ancak biz Galatasaray tüzüğünden Galatasaray ananelerinden, Galatasaray 
teamüllerinden yanayız. Bu aşamada sadece bunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar oylama 
hazırlanıyor mu acaba? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Oylama hazır Sayın Başkan Yardımcım, oylamayı ekrana verelim lütfen arkadaşlar. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Lütfen, bir yanlış anlaşılma olmasın. Sorduğumuz, saygıdeğer katılımcılara sorduğumuz şu. 
Denetim Kurulu raporunun okunmasını, bilgi mahiyetinde, çünkü üyelerin de bilgilenme 
hakkı var. Okunmasını oylarınıza sunuyoruz. (Evet) okunsun, (hayır) okunmasın. Lütfen yeterli 
süre de vereceğim, lütfen oylamayı başlatalım. Biraz daha süre veriyorum, belki düşünmek 
isteyen arkadaşlar vardır. Burçin Bey 30 saniye daha süre yeterli midir? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Aslında toplamda 163 katılımcımızın 123 ü şu anda oyunu kullandı.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Bir 15 saniye daha bekleyeceğim o zaman yani. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Siz bilirsiniz. Şu anda ciddi bir fark var yani.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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O zaman bekletmeyelim üyelerimizi de, oylamayı kapatalım. Sonucu ekrana yansıtalım. Evet, 
evet okunsun, 82 kişi, %66, hayır okunmasın 43 kişi, %34. Evet, 3 te 2, %67’ye 33 gibi bir şey 
var. Dolayısıyla 4 üncü gündem maddesine geçiyoruz. Sonra genel görüşme açılacak. Evet, 32 
sayfalık Kulüp Denetim Kurulunun raporunu ekrana yansıtalım lütfen. Ben haziruna 
seslenmek istiyorum. Denetim Kurulumuzdan şu anda toplantımıza bağlı olan ve sunmak 
isteyen bir arkadaşımız var mı? Ben el kaldıran görmüyorum, bağlı olup olmadıklarını da şu 
anda şey yapıyorum. O zaman .. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Başkan Yardımcım sadece tabii buraya Divan üyesi olanlar oy verebiliyor.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Tabii zaten Divan üyesi olarak sadece bu ekrandan bağlanma yetkisi olan bir tek Sayın Ertay 
Örmen, diğer arkadaşlar varsa. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Ama şey yaparlarsa, diğerleri de eğer hazirunumuz oyladığı için müsaade ederseniz, bize 
telefonla ulaşırlarsa, bağlanmalarını sağlarız.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Evet, şey odur. Çünkü zorunlu organ olan Denetim Kurulundan bağlanmak isteyen arkadaş 
olursa, onlara söz veririz. Oylama hakkı olmaksızın tabii yani. O zaman bu durumda şöyle bir 
şey olacak. Bu raporun tamamını uzun uzun okumak değil, ama bir ben müsaadenizle şey 
yapacağım. Devam edeceğim. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulumuza da tavsiyemiz 
üyelerin erişimine, bilgi edinmesine göre, bu raporu bu toplantı arasında da olabilir, bu 
toplantı sonunda da galatasaray.org’a, geçen sefer koydukları gibi koymaları. O zaman 
devam edelim. Sayın Denetim Kurulu üyeleri biliyorsunuz bir istifa olduğu için, 3 asli, 3 
yedekti, 3 asli 2 yedek, 5 kişiler. Yansılardan devam edelim. Bir sonraki ekran. Evet. Burada 
da denildiği üzere iki bölüm var. Galatasaray Spor KulübüDerneği ve bağlı ortaklıkların 9 aylık 
konsolide verilerini içeriyor. İkinci bölümde de Galatasaray Sportif A.Ş.’nin evet, süratle 
gidelim. Tablolara geçebiliriz evet, devam.  
Evet, satış hasılatında %27 azalma, satışların maliyetinde %9 azalma, brüt zararda %332 artış, 
finansman gideri öncesi faaliyet kârında %731, evet. Kârdan, zarara döndüğü için bir azalış. 
Finansman gelir gider farkı %3 ve dönem zararı %230 artmış gözüküyor. Devam edelim. 
Bunların kırılımına baktığımızda, burada en büyük gelir kalemi olan %35’le sponsorluk, isim 
hakkı ve reklam gelirleri. %35 ini oluşturuyor. %6 bir düşüş var. Ki bu pandemi şartlarında 
başarılı addedilebilir. Çok radikal bir olay, bizim ana gelir kalemlerimizden yayın hakkı 
gelirleri. %41 bir azalış var. Mağaza satış gelirlerinde %28 bir azalış var. Evet, bir sonraki 
tabloya geçelim. Öz kaynaklarda yine 839 milyon eksi 839 milyondan eksi 1 milyar 243 
milyona, %48 bir öz kaynaklarımızda ciddi anlamda negatifti, negatife devam ediyor. Devam 
edelim. 
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Kısa vadeli borç, kısa vadeliden sadece son tablonun sonunu, toplam finansal borçlarımız, 1 
milyar 411 milyondan 1 milyar 526 milyona yükselmiş durumda. %8’lik bir artış var. Devam 
edelim.  
Para birimi olarak da %89 TL, %11 yani bu kur riskimizin nispeten az olduğunu gösteriyor. 
Futbolcu yükümlülüklerinde her ne kadar Euro bazında ciddi bir kur farkı yiyorsak da Ünal 
Aysal Başkan döneminden itibaren bütün yönetimler bu tabloyu kulüp lehine döndürmüş 
durumda, bunun sürdüğünü görmek memnuniyet verici, yani %11’lik bir Euro bazında, bir 
riskimiz var. Devam edelim. 
Nakit akışta bu tabloyu geçelim. Devam edelim akışa. Evet verilen teminatlarda 31.12.2019 
itibariyle 2 milyar 970 milyon olan toplam teminat, ipotek, rehin, temlik, 3 milyar 405 milyon 
TL ye, yani %15 bir artışla çıkmış durumda. Evet devam edelim. 
Eve, buradaki tablonun yorumlarını Sayın Denetim Kurulu üyeleri belirtmişler. Geçebiliriz bu 
tabloyu. Geçelim. Burada bizi özellikle ilgilendiren bağımsız denetim firmasının bu tablonun 
sonundaki yorumu, biz göremedik. Şimdi burada dolaylı olarak görüyoruz. Bağımsız denetim 
firması diyor ki, kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları, 943 milyon TL aşması, 9 aylık 
dönem zararının 384 milyon TL olması, geçmiş yıl zararlarının ise 1.1 milyar TL olarak 
gerçekleşmesi ve öz kaynak açığının 1.2 milyar TL olması hususlarını grubun sürekliliğinin 
devamına ilişkin ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizlik olarak değerlendirmiştir. 
Bağımsız denetim firmasının şeyi bu, yani bize zaten gelecek özette de bir 3 sayfa, genelde 3 
veya 4 sayfalık bir şey buluyor. Biz sınırlı olumlu görüş veya bu önemli belirsizlikleri o 
bölümde belirtiyorlar. Devam edelim. 
Yine tablodaki istatistiksel pie diyagramını, piechart olarak verilmişti, devam edelim bu 
tabloyu da geçelim. Süratle geçelim. Evet, devam edelim. Onları da anlattık şeyde, 
Galatasaray Spor Kulübünün ipotekleri, rehinleri, yükümlülüklerini, devam edelim, tabloyu 
geçelim.  
Ben bunu okumak istiyorum. Covid-19’un spor sektörüne ve derneğimiz finansal tablolarına 
etkileri. Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi, spor sektörüdür. Salgın 
nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu futbol ligleri 28 Mayıs 2020’den, 12 Haziran 2020 
tarihine kadar ertelenmiş ve bu tarihte seyircisiz olarak yeniden oynanmaya başlanmıştır.  
Derneğimiz buna bağlı olarak gerek statgişe, gerek yayın hakkı, gerekse mağazacılık 
gelirlerinde kayba uğramıştır. Bu kapsamda bankalar konsorsiyumu ile görüşülerek kredi faiz 
ödemeleri 6 ay ertelenmiştir. Yani bu dönem bu 9 aylık dönem içinde ödenmesi gereken 6 
aylık ilk yapılandırmanın kredi faiz ödemesi 6 ay ertelendi. Geldik bu tabii Eylül sonrası, Kasım 
ve Aralıkta, Aralıkta bizim ödememiz gereken ikinci 6 aylık faiz dilimi de buna bindi ama bu 
dönemin dışında olduğu için sonuçta bildirmemeleri normal yani, çünkü bu dönemsellik ilkesi 
esas. Yani şu anda güncel durumda iki, 6 aylık iki taksit ödememiz birikmiş ve muhtemelen de 
ertelenmiş, yeni yapılandırma kapsamında ertelenecek durumda. 
Ayrıca TFF tarafından, 2020-2021 sezonunun ilk yarısının da seyircisiz olarak oynanmasına 
karar verilmiştir. Pandeminin etkileri, derneğimiz bünyesindeki amatör spor şubelerinde de 
görülmüştür. Birtakım ligler erken tescil edilirken, birtakım amatör şubelerin müsabakaları 
sonlandırılmıştır. 2020-2021 sezonunda da amatör spor şubelerinde pandemi nedeniyle 
yaşanan gelir kaybı devam etmektedir. 
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Geçelim slaytı. Evet. Şimdi Sportifin 31 Ağustos 2020 tarihli konsolide verileri. Evet, bu ilk 3 
aylık dönem, bilgi vereyim. 19 Ocak’ta KAP’a 6 aylık Sportifin finansalları bildirilecek, 
dolayısıyla bu aşamada bununla, bu tabloların çok yani çok güncelliği olmayan bir tablo. Yani 
3 ay, Ağustos sonu olduğuna göre şimdi bu 8 inci ay sonu, biz 12 nci ay sonunda bu Divan 
toplantısında, 4 ay gecikmiş bir veri. Ama yine de burada dönem kârı ve dönem zararının yani 
2019 yılı, 3 aylık döneminde 80 milyon TL olan kârın, kârlılığın bu 3 aylık dönemde, 40 milyon 
zarara döndüğü, yani %151 değişim, eksi %151 değişim var. Devam edelim. 
Burada da satış hasılatı toplamı, geçen yılla bu yılı mukayese, 192 milyon TL den 152 milyon 
TL ye inmiş, %21 bir hasılatta azalış var. Yine tablodaki diyagramdan gördüğümüz, 
sponsorluk, isim hakkı ve reklamlar %35, hasılatın %35’ini oluştururken, ikinci ana kalemimiz 
de yayın hakkı gelirleri. Ki orada da yayıncı kuruluşla, Futbol Federasyonu ve Spor 
Kulüplerimiz arasındaki ihtilaf ve halen çözümlenemeyen, şu sıralar çözümlenmesi beklenen 
müzakereler nedeniyle, azalış eğiliminde bu da. Devam edelim tabloya, akışa. 
Evet, öz kaynaklarımız aşınmaya devam ediyor. 319, 320 milyon, eksi 320 milyon TL ye, eksi 
359 milyon TL ye çıkmış durumda, öz kaynak açığımız. Devam. 
Toplam finansal borçlarımız, 1 milyar 415 milyon TL den, 1 milyar 437 milyon TL ye, %2 bir 
artışla, yükselmiş durumda. Devam. 
Para birimleri bazında, diyagrama baktığımızda, yine %96 TL ye dönmüş durumda, %4 de bir 
Euro şeyimiz var. Borcumuz var. Devam. 
Evet, bu tablo üyelerimizin de çok önemsediği, önemsenmesi gereken bir tablo. İlişkili 
taraflardan alacaklar. 31 Mayıs 2020 de yani geçen dönemin sonunda sportif sezon olarak, 1 
milyar 46 milyon TL olan Sportifin, Derneğe olan fonlaması, 1 milyar 111 milyon TL ye, %6 bir 
artışla, yükselmiş durumda. Burada Dernek evet, 1 milyar 4 milyon TL den, 1 milyar 68 
milyon TL ye, %6 bir artış var. Sportifin Dernekten olan alacağı. Bunu önemsiyoruz. Belki 
üyelerimiz sık sık toplantılarda üzerinde duruyorlar. Devam edelim. 
Bunu geçelim, nakit akış tablosunu, geçelim bunu da. Sonundaki bir şeyi okuyorum. Netice 
olarak bir önceki yılın ilk çeyreğinde 80 milyon TL net kâr eden, Sportif A.Ş. bu yılın aynı ilk 
çeyreğinde 40 milyon TL net zarar etmiştir. Devam edelim.  
Bunları önceki tablolarda açıklamaya çalıştım. Geçelim. Bunu da geçelim. Anlattım, geçelim. 
Bunu da geçelim. Sonuç bölümünde evet, Sayın Denetim Kurulu üyelerimiz, 3 üye ve 2 yedek 
olarak imzalamışlar. Burada ben bu sunumu bitiriyorum ve şöyle, zaman ekonomisi açısından 
da, hem çünkü sadece bunlar hakkında görüşmeye başladığımızda, bundan sonra 
üyelerimizin güncel olay, güncel olaylar, güncel konular hakkındaki dilekleri de karıştığı için, 
ondan sonra, her iki maddeyi müsaadenizle birleştirip, tek bir görüşme maddesi olarak 
üyelerimize söz vereceğim.  
Söz istemek isteyen üyelerimiz Sayın Ömer Tümay, bağlayabiliyor muyuz acaba? Sırada da 
İbrahim Göknar. Önce Ömer Tümay’ı bağlıyoruz, Sayın Ömer Tümay’ı, sonra da Sayın İbrahim 
G[S1]öknar. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Sayın Başkan Yardımcım Ömer Bey bağlanırken, biz yanlışlık mı, onu bir teyit etmek 
istiyorum. Genel Sekreterimiz el kaldırmış ama teamülen uygun mu bilmiyorum, belki de bir 
bilgi amaçlı. Ben kendisiyle temas kuracağım. Eğer cevap verirlerse, size bilgi vereceğim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Tamam. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Ömer Bey duyabiliyor musunuz? 
 
Ömer Tümay 
Evet, duyuyorum. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Buyurun efendim. 
 
Ömer Tümay 
Sayın Başkan, değerli Divan heyeti ve değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu zor 
geçen 2020 yılında bize iletişimimizi sağlamak için gösterdiğiniz çabaya çok teşekkür ederim. 
Sayenizde Galatasaray’la ilgimizi kopartmadan devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi bilindiği 
üzere, Aralık ayı içerisinde, şirketin yapılan genel kurulu sonrasında, maalesef bugüne kadar 
sır gibi saklanan bankalar birliği anlaşmasının maddeleri üstüne bir bilgi sahibi olduk ve 
maalesef Galatasaray camiasına biraz da bomba gibi düştü bu maddeler. Son derece ağır 
şartları içeriyor. Bunun üzerine ben bir açık mektup yazdım Sayın Başkana hitaben ve bunu 
platformlarda yayınladık. Fakat anında sosyal medyada yayınlandı, dolayısıyla burada da bilgi 
sahibi olmayanlar için ve de Divan kayıtlarına ve tutanaklarında yer alması için bir kez daha 
okumak istiyorum müsaadenizle. 
Sayın Başkan, Galatasaray Spor Kulübü, 115 yıllık bir dernek, kökü asırlara dayanan eğitim 
kurumundan doğan bir spor kulübü. Sizin riayet etmekten pek haz etmediğiniz tüzüğümüzün 
değişmez, değiştirilemez maddelerinde yazdığı gibi. Bir kez daha hatırlatmak isterim, bu 
kulübün gelenekleri vardır, teamülleri vardır, üslubu vardır. Bu camiada kendi bildiğinizi 
okuyamazsınız. Tüzüğün dışına da çıkamazsınız. Tüzükte yazmıyorsa bunun altına da 
gizlenemezsiniz. Tüzük her yaptırımı, en ince teferruatına kadar yazmaz. Zira tüzük 
Galatasaraylıların onlarca yıldan süre gelen yazılı olmayan kurallarının ihlal edileceğini, hele 
bir Başkan tarafından hiçe sayılacağını öngörülerek kaleme alınmamıştır.  
Sayın Başkan, burası başka bir kulüpten devşirilen 3, 5 yıllık bir proje kulübü değil. Öyle ben 
yaptım olduyu bu camia kaldırmaz. Zatıâliniz de, tüm Galatasaraylılar da bu kulübün 
geleneklerini, tüzüğünü, teamüllerini peşinen kabul ederek üye olmuşlardır. Yoksa aynı 
renkleri taşıyan Anadolu’da birçok kulüp var. İstikamet orası olmalı. Siz teamülleri ve tüzüğü 
yok sayarak, koltukta kalabilme çaresini mahkeme salonlarında aradınız, sizin ve yol 
arkadaşlarınızın bu tercihini camia bir kenara yazdı. Günü gelince ilk yapılacak olağan yıllık 
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kongrede çıkar anlatırsınız. Genel Kurul da dinler gereğini yapar. Yeri ve zamanı gelince 
bakarız bu konuya.  
Gelelim camiada bomba etkisi yaratan, şu bankalar birliği ile yapılan anlaşmanın içeriğine, 
belki haberi olmayan vardır, mali olarak çok zor durumda olan Beşiktaş Kulübünün Başkanı, 
ölüm fermanı olarak nitelendirdiği ve bazı maddelerinin değiştirilmesi için çaba sarf ettiği, 
keza diğer ezeli rakibimizin de olumsuz yaklaşarak, müzakereye devam ettiği, sizin ise koşa 
koşa gidip her şartını kabul ettiğiniz anlaşmaya. 
Sayın Başkan, hafızaları tazelemekte fayda var. Bu anlaşma maddelerinin neler olduğu 
konusunda, camiaya bilgi vermeniz amacıyla, yaklaşık 2 yıl önce olağanüstü Divan toplantısı 
yapılmış ve siz huzura çıkarak daha içerik belli değil, elbette sizlerle paylaşmadan bu 
anlaşmayı imzalamam demiştiniz. Tutanaklarda var. Daha sonra Divanı protesto ettiniz ve biz 
sizi basından takip etmeye başladık. Ne acı değil mi? Camiasının karşısına çıkma cesareti 
olmayan bir Başkan, tanrı kimseye nasip etmesin. Sizin birkaç ay sonra görev süreniz dolacak. 
Genel Kurula danışmadan 9 yılı kapsayan, yani sizden başka gelecek yönetimleri de bağlayan 
anlaşmayı hangi hak ve yetki ile imzalamaya kalkışıyorsunuz. Bunun arkasında yatan niyetiniz 
nedir? Bir niyetiniz olmasa bu kadar gizli saklı hareket etmezdiniz diye düşünmekteyim. Sizin 
yönetiminiz döneminde, Kulüp yani Derneğimiz, şirkete 1,2 milyar TL borçlandı. Bu anlaşma 
ile dernek-şirket ilişkisi de sonlanıyor. Bu borcun tahsili için şirket nasıl bir yol izlemek 
zorunda kalacak. Yoksa derneğin üzerindeki bütün varlıklara icra takibi mi yapılacak? Bu 
kulübün gayrimenkullerinin yitirilmesi anlamına mı geliyor? Öte yandan yıllık üye aidatları ve 
giriş aidatları dışında bir geliri kalmayan dernek, diğer branşları nasıl finanse edecek? 
Basketbol, voleybol, yüzme, sutopu, kürek branşları ne olacak? Var mı bir planınız, yoksa 
aklınıza mı gelmedi? Siz bu Kulübün Başkanısınız esas olan Galatasaray Spor 
KulübüDerneğidir, şirket ise bu dernekten neşet etmiştir. Genel Kurul bu derneği yönetin 
diye sizleri göreve getirdi. Şirketin derneği yemesine nasıl seyirci kalırsınız? Nasıl geri 
ödenmesi imkânsız olan, kulübün tüm faaliyetlerinin bitmesi anlamına gelen bu anlaşmayı 
kabullenirsiniz? Üstelik Genel Kurula da danışmadan. Sayın Başkan bu anlaşma acı reçete bile 
değil, reçete bir hastalığın tedavisi içindir. Bu direk siyanür. Tez zamanda aklın yoluna 
dönülmesi umuduyla. Ömer Tümay, 6081. 
Değerli hazirun gördüğünüz gibi bu mektubu kaleme aldım, tabii ki hoş bir mektup değil. Asla 
da böyle bir şey yazmak zorunda kalmak istemezdim. Ama neticede Galatasaray Spor Kulübü 
bir bilinmeyene doğru koşuyor. 
Şimdi burada yine belli bir protesto ile karşılaştık. Başkan ve Yönetim yine protesto etti 
Divanı, yine teamüllere aykırı bir hareket. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Siz zaten bir 
çıkmaza gelerek, seçim kararı aldınız. Pandemi şartlarında bu seçim kararınız kabul edilmedi. 
İçişleri Bakanlığı genelgesinde de yayınlandı. Şimdi madem siz çıkmaza girdiniz ki seçime 
gidiyorsunuz. Ya gelin istifa edin. Çok açık ve net söylüyorum. İstifa edin, gerekeni yaparız. Bu 
Galatasaray Kulübü hiçbir zaman boşta kalmaz. Gerekeni yapar ve bu Mayısa kadar da bu 
şekilde devam ederiz. Gelin istifa edin, çünkü hakikaten varlığınız artık bu kulübe ciddi zarar 
veriyor. Ciddi zarar veriyor, öyle böyle değil artık. Sözlerimi burada tamamlıyorum, teşekkür 
ederim söz verdiğiniz için. Değerli Başkanımıza bir kez daha çalışmalarında ve oturumu 
yönetmesinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. 
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Bu iyi dileklerinizi toplantı başkanı olarak kabul ediyorum. Divan Başkanı şeyini 
kullanmamanızı tercih ederim yani, Kıdemli Başkan Yardımcısı daha doğru bir ifade. Şimdi 
Sayın Ahmet Şenkal’dan özür diliyorum. Ancak bu raporlarla ilgili, yönetim adına gelen 
raporlarla ilgili, kendisi Divan üyemiz olan, Sayın Selçuk İren bağlanmak istiyor. Lütfen Selçuk 
İrenBeyi bağlayalım, sonra Ahmet Şenkal, eski ikinci başkanımız, Sayın Ahmet Şenkal 
konuşacak.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın İren duyabiliyor musunuz? Sayın İren. 
 
Kulüp Genel Sekreteri Selçuk İren 
Sesim geliyor mu? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Şimdi geliyor, görüntünüzü göremiyoruz.  
 
Kulüp Genel Sekreteri Selçuk İren 
Evet, kusura bakmayın, Sayın Kıdemli Divan Başkan Yardımcım, Sayın Divan Kurulunun 
değerli üyeleri ve Sayın hazirun, pek hazırlıklı olmadan takip ediyordum, Divan Kurulu 
toplantımızı ama, pek hazırlıklı olmadığım için kıyafetim için de çok özür diliyorum. Şimdi 
öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturmam gerektiğine inandım. Onun için bağlandım. 
Yönetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz, süresi içerisinde vermesi gereken bilgi ve 
evrakları Divan Kurulu Başkanlığımıza, benim koordinasyonumda ve Sayın Başkan 
Yardımcımız Yusuf Günay’ın imzası ile bu evrakları ulaştırdı. Bu evraklardan Denetim 
Kurulunun, Denetim Kurulunun evraklarını ben Denetim Kurulundan aldım ve Denetim 
Kurulunun yapmış olduğu çalışmanın içerisinde, hazırlamış olduğu raporun içerisinde söz 
konusu tüzükte geçerli, 15 tane SPK tarafından onaylı 15 tane bağımsız denetim 
kurumlarından bir tanesi olan ilgili firmanın da raporu mevcut. Yani o rapordan faydalanarak, 
o raporun sonuç kısımlarını da değerlendirerek, Denetim Kurulumuz son derece titiz bir 
şekilde gerekli raporunu düzenledi ve Divan Kuruluna sundu. Bu konuda bir hata, bu konuda 
bir yanlış olduğunu tecrübeme dayanarak hiç düşünmüyorum. Çünkü Divan Kurulu 
üyelerimiz hepsi ve benden daha da büyük kıdemli ağabeylerimiz de var ve ablalarımız da 
var. Ben bildiğiniz gibi, Sayın Özhan Canaydın’ın döneminde göreve başlayıp, daha sonra 
Adnan Polat ile birlikte devam edip ve Ünal Aysal Başkanımızla da 1,5 sene çalışmak şerefine 
nail oldum ve Sayın Mustafa Cengiz Başkanımızın da daveti üzerine görevi kabul edip, tekrar 
geldim. Dolayısıyla yeteri kadar Galatasaray teamülleri, yeteri kadar Galatasaray’ın davranış 
refleksleri hakkında bilgim ve tecrübem olduğunu düşünüyorum ve bu evrakların sunulması 
konusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin, ilgili birim, mali işlerden sorumlu Başkan 
Yardımcımızın Kaan Kançal’ın bizzat kendisinin bu konuya nezaret ederek bu raporları 
hazırlattığını ve Denetim Kurulumuzun da çok hassas bir şekilde ilgili raporları bağımsız 
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denetim firmasının hazırlamış olduğu raporları da kullanarak ve kaynak teşkil ederek bu 
raporları hazırladığını çok net biliyorum. 
Kaldı ki tüzüğümüzün 96/8 maddesinde, bağımsız denetim Kurulumuzun görevleri arasında 
bağımsız denetim Kurulunun raporlarını da, yani bağımsız denetim Kurulunun birebir 
raporlarının ben açıkçası bu kadar yıllık tecrübem içerisinde bağımsız denetim Kurulu 
raporlarını Divan Kurulu ile paylaştığımı hiçbir zaman hatırlamıyorum. Neden? Çünkü biz 
daha önceki yıllarda da raporları hazırlayıp, ilgili Denetim Kurulu da bu raporları, bağımsız 
denetimin raporunu da kullanarak verirlerdi ve bunlar ilgili Kurulların sorumluluğu altında 
kalırdı.  
Ben, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada Sayın Kaan Kançal’ın sizlere Sayın Mehmet 
Helvacı hocamın da konuşmasından sonra, bundan da esinlenerek bağlanmakla ilgili bir 
sıkıntı yaşadığını duydum. Ondan da böyle bir bilgi aldım. Dolayısıyla kendisi de size 
ulaşamıyormuş. Bilginize arz ederim. Rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Kusura bakmayın. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Özür dilerim Sayın İren, ben şunu şey yapacağım. Kaan Beyi ben şu anda bağlayabilirim. 
Bağlanmak istiyor mu? 
 
Kulüp Genel Sekreteri Selçuk İren 
Kaan Beyle bir irtibat problemi, yani teknik bir problemi varmış. Bir isterseniz Kaan Beyle 
irtibata geçen, Kaan Beyle konuşun, olmaz mı?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Şu anda beni arıyorlar zaten, tamam ben hemen görüşeyim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Genel Sekreterimiz ve aynı zamanda Divan üyemiz sevgili arkadaşım Selçuk İren’e, çok 
teşekkürler. Bu konuda bizi Divan Yönetim Kurulu olarak rahatsız eden olay, Genel 
Sekreterlikten, doğru, Genel Sekreterlik kanalıyla gelmedi, ancak ben eski Divan Başkanı 
Sayın İrfan Aktar ve bizim 2018’den itibaren de Sayın Eşref Hamamcıoğlu Başkanlığındaki 
yönetimlerdeki dosyalarda, bağımsız Denetim Kurulu raporlarını da gördüm. Evet, demek ki 
Genel Sekreterlikten değil ama mali gruptan, yani mali Başkan Yardımcılarından iletilmiş 
olduğunu düşünüyorum. Şu konuda da kulübe ek masraf olmaması anlamında da, 3 ve 9 
aylarda çok usulden değil, yani bir tasarruf anlamında da, 6 ve 12 nci aylar, hatta 12 aylık, 
yıllık rapor çok daha şeydir, hem detaylıdır hem de zorunludur. Kulüp internet sitesine de 
yüklenir. Ama ben yine de Genel Sekreterimize değil ama Yönetim Kurulu üyelerimize, 
özellikle Yusuf Günay Beye, yani bu raporun, yani Yönetim, Denetim ve DivanKurullarının, 
Organ ve Kurullarının tüzük bir bütün olarak şey yapıldığında, okunduğunda bu raporun da 
özetinin bize gönderilmesi konusunda ısrarlıyız. Yani bunu belirtmiş olayım.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Sayın Başkan Yardımcım bu arada Sayın Kançal’la konuştum, kendisi beni aradı. Bir internet 
sorunu olduğunu ve aslında bizi de kesik kesik duyduğunu ve kendisinin de bağlanamadığını, 
ancak bir teknisyen şu anda çağırdığını ve bu sorunu giderirse, bağlanmak isteyeceğini 
söyledi. Bağlanmama sebebi bizi duyamaması ve internetinde zannediyorum kesinti 
yaşamasıdır. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Anladım, çünkü bu muhtemelen insanların eve kapanmasından dolayı birtakım bu internet 
alt yapı şirketleri birtakım çalışmaları bu hafta sonu bir sokağa çıkma yasağında yapmayı 
tercih ediyorlar. Benim de geçen hafta bölgemde böyle bir şey olmuştu. Sayın Kaan Kançal’ın 
bağlanmasına çok memnun oluruz. Ben affınıza sığınarak, daha doğrusu Sayın Ahmet 
Şenkal’ın affına sığınarak, Sayın Mehmet Helvacı’yı bağlamak istiyorum. Yardımcı olabilir 
misiniz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Helvacı duyabiliyor musunuz?  
 
Mehmet Helvacı 
Duyuyorum, teşekkür ederim. Sayın Divan Başkanım, böyle hitap etmememizi söylüyorsunuz 
ama şu anda toplantıyı siz yönetiyorsunuz ve anlıyorum ben sizin ne demek istediğinizi, fakat 
bizim size bu şekilde hitap etmemiz lazım. Divana şu anda geçici de olsa, bugün siz başkanlık 
yapıyorsunuz ve sizi Divan Başkanı olarak adlandırmak bizim görevimiz. O yüzden sizin tercih 
etmediğiniz şekilde başlıyorum konuşmaya. 
Sevgili Ahmet Ağabeyimden de çok özür diliyorum, diğer Galatasaraylılardan da, tekrar araya 
girip söz aldığım için, ama anlayışları için de hepinize teşekkür ediyorum. Benim bir 
yaklaşımım var. Aslında biraz da usulî. Bunu beyan etmek istiyorum. Belki bundan sonraki 
konuşmalar bundan da yararlanarak daha Galatasaray’a zarar vermeyecek ve Galatasaray 
değerlerini hak ettiğimiz konuşmalar yapabilirler diye, şimdi yönetimde bazen istediğinizin 
dışında davranmak zorunda kalabiliyorsunuz. Yani birtakım şeyler sizin için istemeseniz de 
zorunluluk olarak önünüze çıkabiliyor. 
Tabii ki böyle olmaması lazım. Ömer Tümay kardeşim biraz evvel söyledi, çok sıkışırsanız istifa 
edersiniz ama yine de bizim Galatasaray olarak daha anlayışlı davranmamızda fayda var diye 
düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben öyle de inanmak istiyorum. Bugünkü Yönetim 
de Başkan da, bu yapılandırma anlaşmasından en az bizim kadar rahatsız, en az bizim kadar 
sıkıntıdadır. Ama herhangi bir nedenle, bu gerekli tepkiyi de ortaya koyamıyor olabilirler. 
Şimdi bizim elimizde bir imkân var. Onları da rahatlatacak olan bir imkân, gerçekten 
söylediğim gibi buna da yürekten inanıyorum. Onların da böyle düşündüğünü düşünmelerini 
istiyorum. Böyle düşünüyorlardır en azından bazıları eminim. Sportif A.Ş.Genel Kuruluna 
katılan ve muhalefet şerhi koyan, ilgili maddeye muhalefet şerhi koyan arkadaşlarımız var. 
Hızlı bir şekilde bunu bir davaya dönüştürüp, bu belgenin Galatasaray Spor KulübüDerneği 
tarafından onaylanmadan imzalanmamasını sağlayacak bir dava açmak lazım. Kaldı ki bu 
dava için gerekli tüm koşullar ve argümanlar da mevcut. Hatta belki bu yolla bir tedbir kararı 
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alıp, uygulamayı durdurmak da mümkün olabilir. Hepimizin bildiği gibi, ticaret hukuku 
açısından, Galatasaray Spor Kulübü her zaman en zengin donanıma sahip üyelerle 
donanmıştır. Bugün de böyle bir imkân var. Şimdi buradan benim kendimi kastettiğimi kimse 
zannetmesin. Benim dışımda da Galatasaray Spor Kulübünde örneğin Prof. Dr. Hamdi 
Yasaman, örneğin Prof. Dr. Ercüment Erdem gibi Türkiye'de ticaret hukukunda temayüz 
etmiş üyeler var. 
Bir kimsenin bu davayı açıp kazanması için profesör olması da gerekmez. Avukatlık yapan 
değerli üyelerimiz de var. Onun için ben inanıyorum ki bu yönetim de en azından bu 
yönetimdeki birtakım Galatasaraylılar da bu anlaşmanın yapılmasından rahatsızdır ve 
istememektedir. Onları da rahatlatacak, onların da elini kuvvetlendirecek bu dava, 
Galatasaray’ın hayrına olacaktır. Ben bizim bu davanın açılması halinde, yönetimimizin de 
tabii böyle onların böyle bir beyanda bulunmalarını beklemiyorum, istemiyorum. 
Memnuniyet vereceğini zannediyorum. O yüzden benim önerim, burada Genel Kurulda 
alınmış olan bu kararla ilgili, hızlı bir şekilde bir iptal davasının organize edilmesidir. Çünkü bu 
iptal davası organize edilmez, bu uygulama gerçekleşirse, maalesef bu uygulamayı 
gerçekleştiren Yönetim Kurulu ile ilgili ileride birtakım sorumlulukların doğacağı kesindir. 
Dolayısıyla onları da olabilecek bu sorumluluktan kurtarmak adına ben böyle bir 
organizasyon yapılmasını, Divanın da böyle bir organizasyon için belki bu toplantıda bir 
tavsiye kararı almasının faydalı olacağını düşünüyorum. Sözlerime burada son veriyorum, 
hepinizi çok meşgul ettiğimin farkındayım. O yüzden dinlemeye geçeceğim ve bundan 
sonrasında tekrar söz almamayı planlıyorum. Saygılar sunuyorum, söz verdiğiniz için 
Galatasaraylıların da buna anlayış gösterip, bana izin verdikleri için, hepinize teşekkür 
ediyorum. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Mehmet Helvacı hocama, hem usuli hem de bu yapılandırma anlaşması konusundaki 
camianın çekincelerini içeren önerisi, dolu dolu önerisi konusunda teşekkür ederim, 
Divanımız adına. Şimdi çoktandır beklettiğimiz Sayın Ahmet Şenkal, eski İkinci Başkanımızı 
bağlayalım lütfen. Affına sığınarak. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Şenkal duyabiliyor musunuz? Sanırım mikrofonunuz kapalı efendim.  
 
Ahmet Şenkal 
Şimdi geliyor mu?  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor buyurun.  
 
Ahmet Şenkal 
Çok güzel. Efendim hiç ben beklemekten falan sıkılmam, o kadar zevkle dinliyorum ki, gayet 
normal. Bütün arkadaşlarımı zaten dinleyeceğim. Tekrar teşekkür ederim. 
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Efendim ben 4581 Ahmet Şenkal. Öncelikle sevgili Divan Kurulu Başkanıma, çalışma 
arkadaşlarını, oturumu izleyen tüm değerli Galatasaraylıları, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Tabii herkese de sağlıklı günler ve mutlu geçireceklerini istediğim, geçirmelerini istediğim 
güzel bir yeni yıl diliyorum. 
Ben mali raporla ilgili konuşmayacağım, Sayın Divan başkanım, her iki şeyi de güncel 
konularla birleştirebiliriz dediği için söz aldım. Biraz konuyu değiştiririm. Benden sonraki 
arkadaşlarım da herhalde ya bu konuya dönerler, veya kendi gündem konularını dile 
getirirler. 
Şimdi efendim öncelikle şunu söyleyeyim, birkaç konuyu şöyle birer dakika ile geçiştirmeye 
çalışayım, 6, 7 dakika içinde de toparlamaya çalışacağım. Öncelikle sevgili Mehmet Helvacı 
kardeşimin birinci konuşmasına tamamıyla katılıyorum. Hem Yönetim Kurulumuzun hem 
Denetim Kurulumuzun ki hepsi çok değerli insanlar, hepsi de benim çok yakın dostlarım. 
Böyle bir biz Divana küstük gelmiyoruz şeklindeki bir lüksleri olamaz. Ben hem dostları 
olarak, hem yaşta hepsinin büyükleri olarak bunu kendilerine hatırlatmak istiyorum. 
Gerçekten en küçük ifadesi ile bu bizlere Divan Kurulu üyelerine, tırnak içinde söylüyorum, 
bir saygısızlıktır, bunun devam etmemesini özellikle rica ediyorum.  
Bu birinci konumdu. İkincisi, hemen unutmadan geçeyim. Bu borçların yapılandırılması ile 
ilgili yeni bankalar konsorsiyumu ile görüşmeler, yapılan sözleşme çok önemli konular. Bu 
konularda uzun süre 14’ünden beri ben şahsen, evde hepimiz oturuyoruz. Oturduğum yerde 
yetkili kişilerden bazı açıklamalar bekledim. Gelmedi ama bu gelişmeleri değerlendirmek ve 
tartışmak üzere kendi imkânlarıyla bir toplantı düzenleyen sevgili Metin Öztürk’e de buradan 
teşekkür etmek istiyorum. Dün değil evvelsi gün o toplantıyı izledik. Orada moderatör olarak 
katılan değerli dostum Prof. Emre Alkin’e de teşekkür ediyorum ve burada ümidim ve 
dileğim, bu toplantının ilerleyen dakikalarında, inşallah Yönetim Kurulumuzun ilgilileri veya 
diğer organlarımızın yetkilileri, ilgilileri ki onlar Yönetim Kurulumuz, özellikle Başkan, İkinci 
Başkan ve sevgili Kaan bu konuyu biliyorlar. Şapkalarıyla, o şapkayı çıkartıp oraya, öbür 
şapkayı giyip bu tarafa oturup bütün konuyu en yakından takip eden onlar. Her yerden bölük 
pörçük açıklamalar dinleyeceğimize ki tekrar söylüyorum, Emre Alkin hocamın toplantısından 
çok bilgi aldım. Bize yönetim de bu açıklamaları yaparsa, vaktimiz sınırlı değil, ben akşama 
kadar hepimiz oturur, zaten sokağa çıkma yasağı var. Oturur dinleriz. 
Şimdilik, şimdilik ben bir konuyu müsaadenizle değiştirip, yine son günlerin, bizim kendi 
platformlarımızda çok konuşulan ama zannediyorum, Divana fazla aksettirilmeyen bir önemli 
konuya getirmek istiyorum. Bu konu önemli değerli Galatasaraylılar, öyle hafife alınmayacak 
kadar önemli, öyle eşe dosta platformlarda şurada burada, kendi şahsi hesaplarından 
mesajlar atarak geçiştirilemeyecek kadar önemli. Ben konuyu kendi çapımda, kendi mütevazı 
lisan bilgimle yabancı basından da yabancı haber ajanslarından da araştırdım, çıkanları 
okudum. Konuyla ilgili olarak Sayın Okan Böke’nin dünkü açıklamasını izledim. Yine değerli 
dostum Serhat’ı, birkaç sefer aradım, ondan dinledim. Çünkü ben voleybol camiasını bilmem 
ve sizlere birkaç kelimede yahut birkaç dakikada bu konuyu çok ne diyeyim, nezaket sınırları 
içinde arz etmek istiyorum. Bakınız çok kısa. Bu olay şu, biz 15 gün evvel yahut 20 gün evvel, 
yahut 25 gün evvel, neyse 30 Kasımda bir voleybolcu transfer etmişiz. Etmişiz ama bu sporcu 
medyada ısrarla söylenenlere göre, geçmişinde sorunlu bir kişiymiş. Bu oyuncu, yine 
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bildiğimiz kadarıyla, Küba milli takımında yıllar önce 2014-2015 oynuyormuş ve başarılı bir 
oyuncu olarak 2016 Rio olimpiyat oyunlarına katılmak üzere Küba milli takımına seçilmiş ve 
takım arkadaşlarıyla birlikte, Finlandiya’ya hazırlık maçları oynamaya gitmiş. Aylardan 2016 
Temmuz, 2 Temmuz gecesi Finlandiya’nın Tampere kentinde, kaldıkları otelde bir talihsiz olay 
gelmiş başına, takım arkadaşlarıyla birlikte. Ve söylemekten bile imtina ettiğimiz bir tecavüz 
olayına karışmış bunlar, arkadaşları, hep birden grup halinde, e bu şikayet üzerine 
mahkemeye taşınmış ve mahkeme safhası şöyle gelişmiş. Çok kısa, bakınız 20 Eylül 2016 
tarihinde, 2 Temmuzda olan olayın, 20 Eylül 2016 tarihinde lokal mahkemeden kararı çıkmış. 
Hüküm giymiş arkadaş, ağır tecavüz ve 5 yıl hapis hükmü giymiş. Olabilir, olmuş. Olay 
temyize taşınmış. Temyiz mahkemesi, görüşmüş. Bakınız demek ki 8 ay sonra yine tarih 
veriyorum, 30 Haziran 2017 Cuma günü, FinishApelscord, Finlandiya Yüksek Mahkemesi 
karar vermiş, demiş ki evet, burada …var. Onu onuyorum ama cezayı 5 yıldan 4 yıla 
indiriyorum. O da bitmiş. Yani olay kapanmış. Benim söylemek istediğim bu. Şimdi olay 
böyleyken, nasıl oluyor da bu kadar bizi meşgul ediyor, anlayamıyorum. 
Şimdi dikkatimi çeken husus şu, değerli hazirun bakınız, böyle bir dava var. Karışan kişiler 
şaka şuka değil, Küba milli voleybol takımının oyuncuları. Takım bu olaydan 20 gün sonra, Rio 
Olimpiyat Oyunlarının ilk eleme maçını oynamak üzere Rio’ya gidecek. Bu kadar önemli. O 
sene Olimpiyat Oyunları için kalifiye olmuş 12 takımdan biri. Şimdi böyle bir olay oluyor ve bu 
arkadaşlar orada 5 tanesi tutuklanıyor. Orada Finlandiya’da, Helsinki’de, Tampere’de 
Küba’nın bu kadar diplomatik temsilcilikleri var. Büyükelçiliği var, Tampere’de başkonsolosu 
var. Bu kadar diplomatlar hiçbiri araya girip de ağzını açmamış. Ki takım olimpiyattan 
çekiliyor, bitiyor. Hiçbiri bir şey dememiş, kabullenmişler, nitekim takım da madem kalifiye 
olduk, gidelim demişler. Genç takımla gitmişler oraya, hazırlık maçlarının 5 tane oyun, 5 inde 
de 3-0 yenilip sonuncu olup evlerine dönmüşler. Yani olay oraya kadar yürümüş. Şimdi 
bunlar bu iş buraya kadar gelmişken, nasıl oluyor ki biz öyle bir şey yoktur, diyoruz. Ben bunu 
anlayamadım, bir Sayın Böke diyor ki, biz bir yazı yazdık, o yazıya cevap gelecek. O cevapta 
bakalım karar doğru mu, değil mi ona bakacağız, karar vereceğiz. Yani ben uzatmak 
istemiyorum. Gerçi Sayın Böke’nin açıklamasında çok tatsız da bir yaklaşım var. Onunla, hiç 
burası yeri değil, o kendisini bağlar. Ama böyle biz cevap bekliyoruz, o cevaba göre bakacağız, 
karar doğru mu değil mi filan diye. Bu mahkeme kararını savsaklamak pek güzel değildir diye 
söylemek istiyorum.  
Hemen kapatıyorum, şunu belirterek kapatıyorum. Bakınız her iki açıklamada kendi şahsi 
tweetinden, twitter hesabından sevgili Böke’nin okudum ve dünkü arkadaşlarına, dostlarına 
yazdığı bir platformdaki yazısını okudum. Ben ayıpladım. Bu açıklama Sayın Böke’den değil, 
Galatasaray Spor Kulübünün resmi hesabından yapılmalıydı, kulübümüz resmi hesabından, 
böyle böyle bir olay vardır. Böyle hiç kimseyi küçültmeden, olayı aşağılamadan, böyle bir şey 
yazar, hiç merak etmeyiniz, takipteyiz, şöyle olacak, böyle olacak der. Kulübümüzde bir tık 
yok. Sayın Böke kendisi diyor ki, ben bir yazı yazdım da cevap gelecek, cevaba göre hareket 
edeceğim. Yarın öbürkü gün, inşallah, Allah başımızdan eksik etmesin, istifa eder, sevgili Böke 
gider, yazıları da onunla beraber evine gider. Yani bu bana biraz gayri ciddi geldi, Galatasaray 
Kulübünün bu açıklamayı yapması lazımdı.  
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Şimdi bakalım bekleyeceğiz, 5 Ocakta bir şey gelirse, cevabi yazı gelirse, onu da herhalde 
gelecek Divanda veya daha önce Kulübümüz açıklar, biz de bilgi sahibi oluruz. Ama böyle bir 
yazı gelmezse ne olacak? Tabii, onu ben bilemem. Benim bütün temennim, arzum, isteğim, 
inşallah tatlıya bağlanır iş de biz de zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu transfer etmiş oluruz. 
Efendim sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize, tüm Galatasaraylılara, tekrar tekrar 
sağlıklı günler diliyorum. Şu arada en iyi dilek bu olsa gerek, teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Ahmet Şenkal’a, eski İkinci Başkanlarımızdan ve spordan gelen bir ağabeyimiz, teşekkür 
ederiz. Şimdi cevaben Yönetim Kurulu üyemiz ve voleyboldan sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Sayın Okan Böke, söz sizde. Bağlayabiliyor muyuz Okan Beyi? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Böke duyabiliyor musunuz? 
 
Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 
Duyuyorum teşekkür ederim. Siz beni duyabiliyor musunuz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Duyuyoruz ve görüyoruz, buyurun efendim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Okan Bey buyurun.  
 
Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke 
Değerli Başkan, değerli Divan üyeleri, saygıdeğer Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. İnşallah 2021 yılının, 2020’den hepimiz için daha sağlıklı, sıhhatli geçmesini de 
ümit ediyorum. Şimdi ben dün arkadaş grubuna bir açıklama yapmadım. İkincisi, içinde 
Kuruluşundan beri bulunduğum ama daha sonra Yönetim Kuruluna seçildiğimiz 3.5 yıl 
öncesinde, etik bulmadığım için, benim orada bulunup okumam, ya da yazmamın etik 
olmadığını düşündüğüm için ayrıldığım, Her şey Galatasaray İçin Platformuna sonra 
bilmiyorum herhalde platform revize oldu ve ben oraya bir şekilde bir defa daha eklendim. 
Yani sadece okuyordum ama tabii konu buraya gelince, onu da istemiyordum esasında da 
yani gir, çık yapmamak için kimseyi de rahatsız etmemek için, kendi halimde ilerliyordum. 
Ben Ahmet abiyi tenzih ediyorum, yaptığım terbiyesizlik neymiş, ben onu anlamadım orada. 
Kendine de bir cevap hakkı doğuyorsa, o bana daha sonra bu terbiyesizliği anlatır. Yazdığım 
mail son derece sarih ve açıklayıcıydı. Ahmet ağabey çok iyi araştırmış ama demek hatta 
benden de iyi araştırmış, hatta bizden de iyi araştırmış ki, kendinde mahkeme raporları var. 
Bizde mahkeme raporu yok. Sadece gazetede yazanlar, sosyal medyada çıkan bir sürü şey, 
yazılar var. Ben bilmiyorum sosyal medya üzerinden insanları tırnak içinde söylüyorum, 
tecavüzle suçlamak doğru mudur, değil midir, bunu kendine bırakıyorum. Ben size transferin 
başından sonuna kadar isterseniz bir aktarayım. Ondan sonra da sizinle beraber, hep 



24 
 

beraber, esasında Galatasaray Spor Kulübünün bir hatası, hiçbir şekilde olmadığını, zaten siz 
kendiniz de anlayacaksınız.  
Bizim bu sene şampiyonlukta oldukça iddialı bir erkek takımımız var ve muazzam gidiyoruz. 
Konu burada iken keşke bu transfere gösterilen hassasiyetin senelerini Galatasaray’a vermiş, 
kendisinin de bir Divan üyesi olan, sevgili Nedim Özbey’in, LasPalmasdeplasmanında geçirdiği 
ağır beyin rahatsızlığında da sağlığına keşke göstermiş olsaydık, ne bir platformda ne de bir 
yerde herhangi bir hassasiyet görmediğim gibi, bana soran da bir elin parmağını geçmeyecek 
kadar az üye oldu. 
Şimdi gelelim bu transfere, burada tabii bir kere daha Nedim Ağabeye acil şifalar diliyorum, 
inşallah eski sağlığına en kısa zamanda kavuşacağını da ümit ediyorum. Biz Galatasaray 
olarak çıktığımız şampiyonluk yolunda her şeye rağmen yürümeye de devam edeceğiz. Şimdi 
voleybolda transfer edeceğimiz son zamanlara geliyorduk ve 4 numara diye adlandırdığımız 
smaçör mevkiinde de ciddi bir sıkıntımız vardı. Bize sunulan oyunculardan bir tanesi 
OsmanyUriarte’ydi. Biz oyuncunun oyunculuğunu, hocamın ve kulüp menajerlerinin idari, 
kulüp teknik kadrosunun bana söylediği kadarıyla iyi bir oyuncu olduğunu ve bize yarar 
sağlayabileceğini düşündüğümüz için, biz oyuncunun menajeri ile konuştuk.  
Şimdi bizde tabii bu sosyal medyadan haberdarız, biz de biliyoruz ama sosyal medyada her 
şeyin, yazanın doğru olduğunu kabul ettiğimiz takdirde, çok ciddi çıkmazlara girebiliriz diye 
düşünüyorum. Birincisi, ben sosyal medyada yazanlarla kimseyi yargılama taraftarı değilim. 
İkincisi, biz transfer görüşmelerini yaparken, isim vermekte de beis görmüyorum. Menajeri 
kendinin Güray Şahin, biz Güray’a da dedik, oyunculara da dedik. Eğer bize mahkeme 
kâğıdını, bize olayın kendisini anlattı, kendisi de anlattı. Daha sonra burada beraber oynayan 
o takımda bulunan Kübalı insanlardan da biz dinleyip ne olduğunu öğrendik. Ayrıca daha 
sonra da değineceğim, bazı ifadeler de bizde mevcut. Olayın gelişmesini size anlatıp da 
değerli vaktinizi almak istemiyorum. Ama biz dedik ki, sosyal medya benim için, seni 
yargılamak için yeterli bir mecra değil, ama Galatasaray Spor Kulübünde senin oynayabilmen 
için bana dediğin şekilde yargılanıp, bana dediğin konudan hüküm giydiğini, yani bunun hiçbir 
şekilde yine tırnak içinde söylüyorum, bu iğrenç kelimeyi, tecavüz olmadığını ispatlaman 
lazım dedim ve bunda ancak yapılabilecek şey, işte Finlandiya’daki yüksek mahkemeden 
bana getireceğin, yani bana derken tabii Galatasaray Spor Kulübüne getireceğin mahkeme 
kararıdır. Olayın gelişmesinde, tabii şöyle söyleyeyim, bu sosyal medyaya çok meraklıyız belli 
ki, diğer kişinin burada kalınan oteldeki kat görevlisi olduğu söyleniyor. Asla ve kat’a doğru 
değil. Yaşamını konvansiyel şekilde değil de, başka türlü kazanan bir karşı taraf var olayın 
içinde. Ve daha sonra diğer Kübalılarla da işinin ehli olduğu şeyleri yapmaktan sonra para 
istiyor ve bu çocuklar da para vermeyince, olaydan 1,5 gün sonra polise gidip, şikâyette 
bulunuyor ve daha sonra ne polis raporunda, ne de hastane raporlarında, bizde var. 
Avukatlarından gelen, herhangi bir darp ya da bu adi suçun işlendiğine dair bir rapor yok. 
Diğer taraftan yine bu işin öbür tarafında olan kişinin, bu transfer edilen oyuncu ile kendi 
isteği ve rızası ile beraber olduğuna dair de polis ve mahkemede vermiş olduğu, kendisi 
ifadesi de bizde mevcut. Ama bakın ben bütün bunlarla hâlâ daha bu oyuncu bunu yapmıştır 
yapmamıştır diye bir şey iddia edemem ve bunun sadece tek bir yetkili makamı vardır. Bu 
oyuncunun aldığı cezanın, cezayı veren mahkemenin, ceza müeyyidesini, ya da ceza sebebini 
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bize bildirmesidir ve biz hiçbir şekilde, Galatasaray’ın maddi menfaatlerini göz önüne 
almadan hiçbir harekette bulunmayız, son tarihimizden önce yaptığımız bu transferi biz 5 
Ocak’a kadar, verilen süre o, işte şimdi orada bir Christmas zamanı var, Christmas öncesi 
zaten çok yavaşlayan bir genel bir sistem var Avrupa'da, tabii üstüne bir de Covid olduğu için 
istediğimiz raporları tam zamanında alamadık ve bu transfer bize teknik anlamda lazımdı. 
Ama her haliyle ben 54, 55 yaşındayım, 45, 46 senedir bu camianın içerisindeyim, hatta 
bebekliğimden beri bu camianın içindeyim. Galatasaray’a etik olduğunu düşünmediğim hiçbir 
şeyin bir tarafı olmam, olamam, olmayacağım da zaten, dolayısıyla bu dediğimiz, tamamen 
mahkeme raporunu bekliyoruz. Olmadığı takdirde 5 Ocakta menajeri gelecek, el sıkışacağız 
ve herkes yoluna gidecek ve daha sonra alacağımız özel bir izinle de hâlâ açık olan o 
pozisyonumuzu, bütçemiz doğrultusunda da kapatmaya çalışacağız. Şimdi bunlara gelmeden, 
bir şey daha söyleyeyim tabii bu konuyla alakalı. Yani Galatasaray burada esasında bir zarar 
görmeyecek, ama dediğim gibi, herhangi bir suç sebebi yahut da nedeni bilinmeden, ben 
insanları, gencecik adamları, suçlama taraftarı değilim. Şimdi burada elimizi belimize koyalım, 
eğer burada mahkeme kararı gerçekten, benim, bana söylenen sebep gelirse, biz nasıl özür 
dileyeceğiz, eğer gerekirse. Ha tabii ki eğer öteki türlü gelirse, aynen dediğim gibi, tak sepeti 
koluna, herkes yoluna. Ama eğer bana söylendiği gibi bir mahkeme kararı ve bu adamın ceza 
alma sebebi gelirse, biz nasıl Galatasaray Kulübü olarak, ya da bu kadar yazıp çizdik, bir özür 
borcumuz mu olacak? Bence iddia makamı, iddiasını ispatlamakla yükümlüdür ve herkes 
suçluluğu ispat edilene kadar suçsuz sayılır diye de bir karine vardır. Dediğim gibi, bizim 
bildiğimiz ve avukatından aldığımız ilk bilgi ki bu da yeterli değil bizim için, her şeyin bu 
oyuncunun odasında gerçekleştiği ve hakikaten Divanı bunlarla hiç meşgul etmek istemem 
ama ve o yüzden bunun ceza aldığına dair, isteyene de ben daha sonra benim elimdeki, 
avukat raporlarını, yahut da bu hanımefendinin kendi ifadesini sunabilirim. Ama dediğim gibi 
bütün bunlar benim için hâlâ daha yeterli değil. Gelin bakın şimdi başımıza neler geldi, bir de 
onları anlatayım ben size. Ve denildiği gibi bu çocuğun Avrupa'da oynama yasağı filan yok. 
Daha önce İtalya’dan da geldi, Fransa’dan geldi pardon. Ayrıca biz o kadar etik değerlerimize 
bağlıyız ki, bu transferi hem yapmadık ve yani beklettik, ayrıca İspanyaya götürmememizin 
sebebi de çünkü ben tamamen bir şey aklanana kadar oynatmama taraftarıyım, o formayı 
giymeyecek. Bilmiyorum çok Galatasaray’ın voleyboldaki sportif başarılarını yahut da 
başarısızlıklarını takip etmiyorsunuz zannedersem, yani herhangi bir yerde bir açık yakalasam 
da saldırsamın dışında, çünkü bu takım sadece 4 mağlubiyetle şu anda ligin ikincisi, ezeli 
rakibimiz üzerimizde ama biz birkaç tane kaybetmememiz gereken maç kaybettik. Ama ben 
hâlâ inanıyorum ki, şampiyonlukla noktalanacak bu yolculuk. Bursa maçında aynı pozisyonda 
oynayan Yasin’in ayağı kırıldı. Ve ben bu adamın yani bu oyuncunun, şu andaki konuşmaya 
mevzu olan oyuncunun ne oyuna girmesine, ne hatta sahaya çıkmasına izin vermedim. Daha 
sonra oynadığımız Arhavi maçı vardı. Bu arkadaşa yine o maçta forma giydirmedik ki daha 
ziyade kolay bir rakipti. Belki kendini de gösterebilirdi. Takıma uyum sağlayabilirdi. Hayır. 
Bizim için önemli olan uyum sağlaması değil, Galatasaray’da kalıcı olabilmesi için iyi bir 
başlangıç yapabilmesidir ki, bu o gün doğru gün değildi. 5 Ocak da benim menajerine 
verdiğim son tarihtir. Bize gelecek olan yahut da gelmeyecek olan rapor doğrultusunda, 
OsmanyUriarte ile ya yollar ayrılacaktır, ya da devam edilecektir. Ama dediğim gibi burada 
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ben bir defa daha söylüyorum. Herhangi bir mahkeme raporu yok. Ve bu rapor, bize yani biz 
Galatasaray Kulübü olarak bunu temin etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada yazanları değil, 
gerçek mahkemenin raporunu, işte bu OsmanyUriarte bu suçtan dolayı hüküm giyip, 4 yıl da 
cezalandırılmış, daha sonra cezası ikiye indirilmiş, kendinin Avrupa’ya girme yasağı, çıkma 
yasağı, biz bunları görmek istiyoruz. Bunları görmediğimiz takdirde, tabii bu iğrenç şey geçerli 
ise tecavüz zaten yolcu yoluna olacak. Ama değilse, ben değilseyi düşünmeye çalışıyorum. Biz 
acaba ne yapacağız, değilse. Çünkü gerçekten bu çocuğun bu başına geldiği zaman, yaşı 18, 
19. Şimdi 25 yaşında bir aile babası bir adam. Ben bir defa daha söylüyorum. Hiçbir şekilde 
kabul edilemeyecek bir şeydir bu eğer gerçekse, ama değilse de o zaman başka sıkıntılarımız 
olacak. Onun dışında bu çocuğun Türkiye'de oynadığı ilk kulüp de biz değiliz. Daha önce 
MaliyeMilli Piyango, yani devletin takımı, şimdi Spor Toto oldular. O takımda bir sene forma 
giydi, 2 senedir de, İnegöl Belediyesinin bir oyuncusu, Türkiye'de bizde oynayabilirse eğer 
üçüncü kulübü olacaktı. Ama ben artık şuna da inanmaya başladım. Bu aşı tutmayacağı için 
biz federasyonla görüşmelerimizi yaptık, büyük bir ihtimalle 5 Ocakta da biz bu raporu 
alamayacağız. Çünkü mahkemeler raporu vermeye yanaşmıyorlar. Gizlilik diye, bilmiyorum 
tabii Finlandiya hukuk şeylerini bilmiyorum. Teamüllerini, belki bizim hukukçu 
ağabeylerimizin bir bilgisi vardır. Ama biz bu raporu 5 Ocakta gelmediği takdirde, karşılıklı 
helalleşip, yolumuza devam edeceğiz. Ama lütfen bunu da bir serzeniş olarak kabul edin. 
Bunca zamandır, Divan geliyor geçiyor, bu takım belki de bütçe performansı olarak en başarılı 
takımlardan biri. Teşekkür falan beklemiyoruz, zaten biz bunları görmüyoruz da. Ama yani 
hepsini geçtim, yani kendimizin içimizden biri olan, Divan üyesi olan Nedim Ağabeyin 
geçirdiği, yani çok tehlikeli bir rahatsızlık, konuşulmadan gidip de bu konu ki daha ortadan 
gerçekten hiçbir şey yok. Galatasaray forması giymedi. Böyle giderse 5 Ocak’a kadar biz 
raporu alamazsak, giymeyeceği de açıktır. Bunun bu kadar konuşulmasını ben 
anlayamıyorum, bu tabii bizim aynı zamanda rakiplerimizin ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü 
orada yazılanlar, sosyal medyada yazılanlar, bu eleştiriler filan, büyük ihtimalle, öteki değerli 
rakiplerimizin de içinin yağları eriyordur. Çünkü işte ya biz Galatasaray’ı yenemiyoruz, 8 
maçta 8 galibiyet aldı bu takım. Ama böyle giderse, ne takımda bir moral kalacak, ne 
yöneticilerinde bir moral kalacak diye sevindiklerini de düşünüyorum. Bakın hepinizden bir 
defa daha bu dediğimi dikkatle algılamanızı rica ediyorum. Çünkü herhangi yapılmış bir şey 
yok. Beklediğimiz rapor 5 Ocakta gelmediği taktirde, biz yönetim olarak bu transferi 
yapmayacağız. Ama zaten bence artık ne oyuncuda, ne de Galatasaray’da bu aşının 
tutmayacağı çok belli oldu. Yani dolayısıyla ha bu hiçbir şey bir Galatasaray’ın etik 
değerinden değerli midir? Hayır, değildir. Kesinlikle yani eğer böyle bir sabit suç varsa, bu 
çocuk OsmanyUriarte değil, öteki Osmany yani İtalya'da oynayan olsa bile biz bunu kabul 
edemeyiz, diyorum. Sözlerimi burada noktalıyorum. Eğer daha bu konuda ben başından beri 
dinliyorum. Daha da uzarsa, ben hep cevap vermeye hazırım ama dediğim gibi ne bunu 
arkadaş ortamında yazdım, ne de herhangi bir yerde yazdım. Galatasaray Spor Kulübü de 
daha şu anda elimize bir rapor gelmeden, biz bir açıklama yapmayı gereği de duymadık. Biz 
kendi içimizde de bu konuyu konuştuk, ama dediğim gibi, ben sosyal medyada çıkan ve 
mahkeme raporunu görmediğim, yazılan şeylere itibar etmedim. Ama dediğim gibi, 
mahkeme raporu gelirse, biz oyuncu ile konuşacağız, Galatasaray senin için bir yer değil, 
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başka yerlerde kariyerinde başarılar diliyoruz diyeceğiz ve kendimiz de voleybol 
federasyonumuzla konuştuğumuz şekilde, inşallah orayı kendi bütçemiz doğrultusunda 
güçlendirmeyi de hedefliyoruz. Saygılarımla, ben cümlelerimi burada bitiriyorum. İnşallah 
biraz da belki dün yaptığımız, dünya formalar gününe yetiştirdiğimiz Galatasaray voleybol 
forması ki bu sene çok ilgi çekti, alaka çekti. Biraz da belki oralarda bize yardımcı olursunuz. 
Çünkü bizim gerçekten hani, ciddi bütçe problemleriyle savaşıyoruz ve her bir kuruşun 
Galatasaray voleybola yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve bizi bundan sonra lütfen 
desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Burada bir yanlış varsa, mahkeme tarafından 
da teyit edilen bir yanlış. Bundan döneceğimizi, sizleri hepinizi saygılarımla temin ediyorum. 
Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum, sağlıklı kalın lütfen, herkese iyi bir 2021 diliyorum. 
Teşekkürlerimle. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Okan Böke’ye oldukça detaylı açıklamaları için teşekkür ederiz. Benim aslında 
notlarımda vardı ama, toplantı başındaki bu usuli tartışmalardan fırsat bulamadım. 7469 sicil 
numaralı Divan üyemiz Nedim Özbey hocamıza da acil şifalar diliyorum. Bu konuda gerçekten 
notumda var ama şey yapamadım. Özür dilerim hepinizden. Onun dışında yine hastanede 
tedavi süreci süren Duygun YarsuvatBaşkanımıza da acil şifalar diliyorum. Bunları toplantı 
başında notlarımda vardı ancak bir gündem ve usul tartışmalarının içine girince biraz 
gündemin yoğunluğunda şey yaptım, dile getiremedim, şimdi ifade etmiş olayım.  
Sayın Okan Böke ben herhangi bir cevaben şey yapmıyorum ve Yönetim Kurulu 
üyelerimizden serzenişler oluyor. Yani bir spor kulübünde spor yeterince konuşulmuyor diye, 
bunda haklı olabilirler, ancak biz bu sene 11 olağan Divan toplantısı yaptık. Nisan ayını 
zorunlu pas geçtik. Ondan sonra da şeyle devam ediyoruz. Zoom konferans ortamında. Bu 
toplantılarda sportif şubeler bizden talepte bulunup, getirirlerse veya sadece mali raporlar 
sunulmakla, gönderilmekle yetinilmeyip, spor şubelerine özel, salon sporları bir toplantıda, 
su sporları bir başka toplantıda olabilir veya spesifik bir şubeyi bir toplantıda ele alabiliriz. Bu 
anlamda Divan Kurulu buna açıktır ve bunun yeri de burasıdır. O anlamda da ben de bir 
sayın, saygıdeğer Yönetim Kurulu üyelerine bir serzenişte bulunmak isterim. Raporları sadece 
mali tablolarla yetinmeyip, sportif, hukuk davaları, yönetsel ve sportif boyutlarını da 
gündeme uygun olarak getirirlerse, biz burada yeterli vakti, sunuş için yeterli vakti de 
vermeye hazırız. Yeterli, Divan bu konuda en önemli bizim en önemli asetimizdir. Çünkü biz 
diğer kulüpler için, diğer kulüpler gibi 3 ayda bir toplanmıyoruz. Pandemi koşullarında bile 
her ay düzenli olarak toplanıyoruz. Ben bunu bu aşamada bu kadar söylemekle yetiniyorum. 
Yalnız gündemde madem yapılandırma konusunda, yapılandırma konusu gündeme geldi. 
Daha fazla ilerlemeden, bizim Divan olarak hazırladığımız bir sunum var. Bir kısa bir 
hatırlatma metni var. Bir onu sunalım, ekrana getirelim. Ondan sonra konuşmacılarla devam 
ederiz. Açıklayıcı bir metin. Getirebiliyor muyuz? Yapılandırma konusu.  
Burçin Bey, arkadaşlar? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor Başkanım, geldi.  



28 
 

 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Ben Sportif A.Ş.Genel Kuruluna da sembolik bir hisse sahibi olarak şahsım adına katıldım. 
Yeniden yapılandırma anlaşmasının takvimini şöyle bir şey yapmak istiyorum. Söz konusu 2+7 
yıllık. Aslında 1+1+7, toplam 9 yıllık. Yani 2021-2022 döneminde başlayıp 9 uncu yıl olan 
2029-2030 döneminde bitecek olan bir anlaşma. İlk 2 yıl anapara ödemesi yok. 2023-24’le 
birlikte 7 yıl anapara ödemesi halen müzakere edilen değişik yüzdelerde yapılacak. Bunları şu 
anda açıklamaya ben mezun değilim yani. Çünkü halen pazarlıklar sürüyor. Faiz ödemesine 
geçince, şu andaki sözleşmede 2+3, 5 yıldı ama ilk yılından itibaren 6 aylık, tüfe artı %5 faiz 
ödemeleri başlıyordu. Bunda faiz ödemesi de müzakere ediliyor. Ve dönemi de 6 aylık değil, 
3 aylık dilimlerde olacak olduğu ifade edildi. Sportif A.Ş.Genel Kurulunda, şunu da 
söyleyeyim, bu aşamada şunu söyleyeyim, fazla uzatmadan. Birinci yıl faiz ödemesi yok. İkinci 
yıl, 2022-2023’ten, 2029-2030’a kadar 8 yıl faiz ödemesi olacak. Diğer slaytlara geçebilir 
miyiz? Teknik ekip yardımcı olabiliyor mu? Borç yapılandırma görselleri vardı, 3 veya 4 tane.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geldi, şu anda geliyor. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Ben şartlarını,Sportif A.Ş.Genel Kuruluna katılan saygıdeğer Divan üyelerimiz de hisse sahibi, 
paydaş olarak katılmışlardı,bir şöyle bir geçeyim ondan sonra sayın üyelerimiz daha rahat 
müzakere edebilirler, şey yapabilirler. 2023 sonrası sabit gelirler. Şunu da ifade edeyim bu 
aşamada, sabit gelirler toplam hasılatı, sabit gelirler ve değişken gelirler olarak ikiye ayırıyor. 
Sabit gelirlerde ana kalemler yayın hakkı, yurt içi yayın hakkı, BeinGrup, dijitürk grubu. 
Sponsorluk, reklam, isim hakkı ve ticari ürün satışları. Bunların %50’sini kullanamayacağız. 
Bunlar vergi ve öncelikle vergi ve sonra da bankalar konsorsiyumuna faiz ve anapara borç 
ödemesinde kullanılacak sonra kulüp ve şirket cari harcamalarımız olabilecek. 3 üncü sırada.  
2023 sonrası değişken gelirler, yani nedir? Transfer gelirleri ve UEFA gelirlerinin 
%50’si.Dernek ve Sportif finansal olarak ayrılıyor ve dernek katı bir finansal borçlanma 
yasağına tabi kılınıyor. Yine bir diğer madde, bankalar konsorsiyumu, borçlanma, tasarruf, 
teminat, takyidat, ilişkili taraf işlemleri, buna bizim Dernek Genel Kurulumuzda da ön onay 
vermemiz isteniyor. Faiz dediğim gibi, süre herhalde 3 ay olacakmış ama değişken bir faiz 
veya faiz oranı pazarlık ediliyor. Onun için soru işareti koyduk. Devam edelim. 
Burada riskler ve sorular aklımıza geliyor. Sayın Yönetim Kurulumuz, 29 Eylül 2018 tarihli 
Olağanüstü Genel Kurulu hatırlayacaksınız, almış olduğu borçlanma yetkisi, 4 üncü maddenin 
bir torba yasa gibi bol maddeliydi, 4.1’ i ile devam ediyor, borçlanma yetkisine devam ediyor. 
Ve medeni kanun ve dernekler kanunu ve bizim tüzüğümüzün seçtiğimiz yönetimlere yetki 
genel kurullarında verdiğimiz süreniz kadar yetkilisiniz, yani süreniz boyunca yetkilisiniz, 
dolayısıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren mevcut Yönetim Kurulumuzun yetkisi yok. Şu 
anda bir 5 aylık yetkisi var. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ilave borçlanma mıdır, yoksa 
mevcut borcun yeniden yapılandırılması mıdır? Ödeme vadeleri, faiz vesaire yeniden 
belirlenmesi. Benim Sportif A.Ş.Genel Kurulunda anladığım, mevcut 2+3 yıllık anlaşma 
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yürürlükten kalkacak dolayısıyla ödeyemediğimiz 2, 6 aylık taksit de şey olacak, yeni bir borç 
yapılandırma anlaşması 9 yıllık yapılacak.  
Derneğin A.Ş.’ye, Sportif A.Ş.’ye olan borcu 1 milyar küsur olan borç, nasıl tasfiye ve tahsil 
edilecek? Bağımsız denetim Kurulu raporlarında sürekli tahsili mümkün değil kategorisinde 
değerlendirildi, malum bu borç. Derneğin elindeki varlıklar, mülkiyeti ve kullanım hakkı 
olanlar, bu alacağın tahsili konusunda, tehlike ve risk altında mı? Adamız, Florya’da bize ait 
olan 23 dönümlük parsel, Kalamış vesaireyi açayım işte, bizim Hasnun Galip binamız, 
Mecidiyeköy’deki şu anda kabuk bina diyeceğim yani inşaatı, dış inşaatı, dış yapısı bitmiş olan 
inşaat, devam edelim. Bunlar dernek üzerinde biliyorsunuz, derneğin aseti.  
Bizim futbol dışındaki amatör spor branşlarımız ne olacak? Çünkü Derneğin elinde pek bir 
gelir kalmıyor. Sonuç ve önerilerde de şöyle bir şey, kaleme aldık. Daha önce yapılan olağan 
ve olağanüstü Divan toplantılarımızda gündeme gelen ve sıklıkla üzerinde durduğumuz ve en 
son 28 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız olağanüstü Divan toplantısında belirttiğimiz riskler 
bugün çok yakınımızdadır.  
Dernek Genel Kurullarının bağımsızlığı tamamen kreditörün yani alacaklı bankaların eline 
geçmektedir. Yönetim Kurulunun böyle bir sözleşme yapmaya yetkisi olup olmadığı 
tartışılmaktadır. Sözleşme şartları tüm netliğiyle bilinmemektedir ve halen de müzakere 
edildiğini, Sportif A.Ş.Genel Kurulunda Sayın Kançal belirtti. Yani çerçeve sözleşme var ana 
hatlarıyla ama detay şartlar henüz müzakere edilme safhasında olduğu ifade edildi. 
Daha vizyoner ve stratejik bir yaklaşımla, şu anda konsolide maliyetimizin %85’ini oluşturan 
futbol faaliyetine, farklı ve radikal bir bakış açısı getiremezsek, önümüzdeki yıllarda da şu 
anda olduğu gibi, yeniden yapılandırmaları, gittikçe ağırlaşan şartlarla yeniden 
yapılandırmaya devam edeceğiz. Şimdilik bunları, bu riskleri ve önerileri ifade ederek Sayın 
Divan Üyelerimize söz vermeye devam ediyoruz. Bunlar sadece bizim Divan Yönetim Kurulu 
olarak hatırlatmalarımızdır. Şimdi konuşmacı olarak Sayın İbrahim Göknar ile devam 
ediyoruz. Bağlayabiliyor muyuz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Başkanım, İbrahim Bey bağlanırken şunu hatırlatmak isterim. Bazı konuşmacılarımız söz 
istiyorlar. Fakat söz isterken kendilerini bir hani nick name denilen, kendi adları dışında isim 
yazanlar var. Bunlarla Divansekreteryamız ilişkiye geçiyor. Lütfen kendileriyle iletişime 
geçince, aşağıda göreceğiniz, bizimle iletişim kurabileceğiniz kanallarda, lütfen onu okuyup 
da cevap verirseniz, sizleri tanıyabileceğiz. Sayın Göknar beni duyabiliyor musunuz? 
 
İbrahim Göknar 
Sesim geliyor mu? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz geliyor efendim, görüntünüz gelmedi.  
 
İbrahim Göknar 
Pardon. Burçin Bey. 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sizi göremiyorum efendim. Sizi duyabiliyorum ama göremiyorum. Evet şimdi görebiliyoruz 
efendim.  
 
İbrahim Göknar 
Pardon ses geliyor mu? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Şu anda sesiniz de geliyor, sizi görüyoruz da, buyurun efendim. 
 
İbrahim Göknar 
Çok teşekkür ederim. Efendim öncelikle özür dilerim, özel bir mazeretimden dolayı, farklı bir 
noktadayım, evde değilim. Telefonumdan bağlandım. Umarım konuşmalarım duyulur. Sayın 
Divan Başkanım, değerli Divan heyeti ve değerli Galatasaraylılar, herkesi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 
Öncelikle birkaç gün sonra gireceğimiz yeni yılın hepimize, sağlık sıhhat getirmesini 
diliyorum. Efendim biraz önce Aykut Bey, Divan heyetinin yapılandırma ile ilgili görüşlerini, 
çok güzel bir şekilde özetlediler. Ben yapılandırma ile ilgili konuya gelmeden önce, müsaade 
ederseniz bütçe ile ilgili de birkaç kelime etmek isterim.  
Açıkçası artık Galatasaray’ın bütçesine yorum yapmanın bana göre bir manası kalmamıştır. 
Yönetim Kurulumuzda, Denetim Kurulumuzda bu hususta hiç yorulmasınlar lütfen. Zira 
sanıyorum artık, bütçe yönetimi bankalara devredildi. Daha doğrusu bu hususta banka 
talimatları uygulanıyor. Bizler ise 2018 sonunda takıldık kaldık. 2019 bütçe neticesini dahi 
göremedik.  
Ancak ben yine de bu fırsatla camiamıza bütçenin son durumundan bahsetmek istiyorum. 
Çok kısaca ve özetle. Son durum şudur. Galatasaray markası özellikle son 3 yılda hem maddi 
hem de manevi anlamda, muazzam derecede devalüe olmuştur. Galatasaray faiz borçlarını 
ödeyebilmek için dahi yeniden borçlandırılmaktadır. Şu anki toplam borç, Galatasaray 
markasına, yani marka değerine biçilen cari fiyatın en az 2 katıdır. Burayı kısaca açayım. 
Özetle, Galatasaray’ın marka değeri bugün itibariyle yaklaşık 2 milyar lira civarında tespit 
ediliyor, e borç da neredeyse 4 milyar lira civarında, tabii toplam kulüp konsolideden 
bahsediyorum.  
Galatasaray yönetimi rakipleri anlatarak, bizim borcumuz daha az demektedir maalesef. 
Ancak ehveni şer ile anılmak Galatasaray’a yakışmaz. İşin daha da üzücü bir tarafı vardır. O 
da varlıklarımızdır. Biraz önce bahsedildi. Galatasaray bundan 10 yıl önce varlık zengini iken 
şimdi rakiplerin arkasında varlık fakiri. Elde avuçta ne varsa, illa transfer yapacağız diye veya 
başka yanlışlarla her şey eriyip gitmiştir. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Şimdi o da bitmiş, 
dernek sportif ilişkisi yerine, derenin taşı ile derenin suyu hikâyesine geçilmiştir maalesef. 
Yönetimimiz 3 yıldır görevdedir. Geriye dönmenin hiçbir anlamı yoktur. Ve yöneticilerimiz de 
lütfen başkalarını şikâyet etmeleri de bir hakları olmamalıdır. Daha önce de söylemiştim. 
Galatasaray ekonomik özgürlüğünü çoktan kaybetmiştir. Bu son yapılandırma konusu ile 
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kontrol tamamen Galatasaray’ın dışına çıkacak, Galatasaray vesayetle yönetilir hale 
gelecektir. Tabii bir de bunun arkasından daha da beter bir durum olabilir ki o durum her 
şeyin önüne geçer. Galatasaraylılar bunun ne kadar farkındalar bilemem. Ancak, maalesef 
anahtar deliğinden bakınca, çok şey gözden kaçıyor. Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Bu 
durumu toparlamak için Galatasaray’ın herhangi bir vasiye ihtiyacı yoktur.  
Çözüm için Galatasaray’ın şu anda ilk yapması gereken şey, bankalara gönderdiği son niyet 
mektubunu revizesi için geri çekmesidir. Bankalar elbette alacakları için bir yeniden 
yapılandırmaya sıcak bakarlar. Ancak şartlar hayati önemlidir. Biraz önce Aykut Bey de 
sunumunda ifade etti.  
Çözümün ikinci ayağı ise şimdiye kadar yapılan ve devam edilen yanlışlara hemen dur 
demektir. Çözüm her zaman vardır Galatasaray’da, yeter ki çözüm istenilsin. Efendim şimdi 
müsaadenizle Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun bu yeniden yapılandırmaya 
açılan, ikinci bankalar birliği anlaşması hakkında, 25 Eylül 2020 tarihinde de bankalar birliğine 
gönderdiği niyet mektubu hakkında biz 60 imzalı Galatasaray Divan üyelerinin Sayın Divan 
Kurulumuza yazdığı bir mektubu bilgilerinize okumak istiyorum. 
Sayın Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına,  
Konu: Galatasaray Spor Kulübü Bankalar Birliği niyet mektubu hakkında. 
Değerli Divan Kurulu Başkanlığı, 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan Galatasaray Spor 
KulübüSportif A.Ş. genel Kurul toplantı tutanakları, yine aynı tarih itibariyle KAP’a 
bildirilmiştir. Dolayısıyla toplantıda görüşülen gündemin 14 üncü maddesi içeriği de 
kamuoyuna yayınlanmıştır. Aynı madde içerisinde yer alan ve Galatasaray Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu, Bankalar Birliğine 25 Eylül 2020 tarihinde gönderdiği finansal yeniden 
yapılandırma kuralları temel prensipleri niyet mektubu bölümünü hayretler içinde okumuş 
bulunmaktayız. 
Hatırlanacağı üzere, bankalar birliği ile yapılan ilk borç yapılandırma anlaşmasının içeriğini 
Galatasaray üyeleri olarak, hem tüzüğümüz, hem de üye sorumluluğumuz gereği Yönetim 
Kurulumuzdan anlaşma öncesi görüşme isteğimizi her fırsatta belirtmiştik. Hatta bu hususta 
geçen yıl Ocak ayında, Ocak 2019Divan Kurulu olağanüstü toplanmış ve böyle bir ön 
bilgilendirmenin yapılması hususunda sayın yönetimimize bildirilmek üzere bir tavsiye kararı 
almıştı. 
Ancak yönetim olarak bu çağrıya cevap verilmemiş ve ilk anlaşmanın detayları yine Divan 
üyelerinin talebi ile kapalı olarak toplanan özel bir Divan Kurulu toplantısında üyelere 
açıklanmıştır.  
Şu anda ise, bugüne geldiğimizde, 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan Sportif A.Ş. genel Kurul 
toplantısında görüşülen konuların KAP a bildirilerek, kamuoyuna açıklanması, biz aşağıda isim 
ve sicil numaraları yazılan Galatasaray Divan üyelerinin bilgilenmeleri açısından memnuniyet 
vericidir. Zira bu defa bankalar birliğine yönetim tarafından gönderilen ve sorumluluğunun 
kendileri tarafından mutlak şekilde üstlenilmesi gereken niyet mektubu içeriğini önceden 
görebilme imkânımız olmuştur. 
Bankalar Birliğine gönderilen mektubun içeriği gayet net anlaşılmaktadır. Tutanaklardan 
anlaşılan henüz bankalar birliği ile yeni bir borç yapılandırma anlaşması imzalanmamıştır. Bu 
defa ilk seferde olduğu gibi, Yönetim Kurulumuzdan bir toplantı veya konu hakkında bir bilgi 
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edinme ricamız olmayacaktır. Zira mektubun her bir satırının Galatasaray menfaatlerine 
uygun olmadığı çok açıktır.  
Bunun yerine yine biz aşağıda imzaları bulunan Divan Kurulu üyeleri olarak, değerli Yönetim 
Kurulu üyelerimizden talebimiz, Galatasaray’ın âli menfaatlerini düşünerek, bankalar birliğine 
gönderdikleri bu niyet mektubunu, revizyon için acilen geri çekmeleridir. Pandemi 
koşullarının her şeyi ertelediği hepimizin malumudur. Bu konuya kulübün aylık giderlerinin 
belirli bir kısmı da dâhil edilebilir. Galatasaraylı üyelerin tüm bu konuları konuşmak, 
tartışmak için uzun süredir her şeye rağmen önce mali kurul yapılması talebinin ne kadar 
önemli olduğu bir kez daha bu şekilde ortaya çıkmıştır. 
Kanaatimizce, söz konusu mektup, yeni haliyle 2021 Haziran veya Temmuz aylarında 
bankalar birliğine tekrar takdim edilebilir düşüncesindeyiz. Sayın Divan Kurulu Başkanlığı 
tarafından bu talep yazımızın, Galatasaray Spor KulübüSayın Yönetim Kuruluna ulaştırılmasını 
saygıyla istirham ederiz. Saygılarımızla. Efendim şimdi müsaadenizle 60 ismi huzurlarınızda 
okumak istiyorum.  
Divan Kurulu üyeleri olarak bu mektubu KirkorDöşemeciyan, Metin Evrim, Cengiz Akatlı, Özer 
Dallı, Ayhan Özmızrak, Sait Mısırlıoğlu, Hatice Günay, Atilla Eğilmez, Ali Kemal Öğüdücü,Deniz 
GünEnön, Hayri Gürkan Eliçin, Ferit Volkan, Devrim Yücel, İbrahim Kenan Altıntaş, Tanju 
Berk, GökalpÖzdikicioğlu, Mehmet Önder, Mehmet Murat Ünal, Ali GüvenAykaç, Tahsin 
FiruzSoyuer, Aşkın Altıparmak, Mehmet SüheypBekiroğlu, Ahmet Berküren, Osman 
Kocaman, Yalçın Öğüdücü, Rasim Karaoğlu, Selçuk Tiftik, Arif Vecdi Türk, Metin Tunçer, Raşit 
Kemal İrfan, Mehmet Refik Akbulut, Ahmet Veysi Demirbilek, Renda Oğuz, Mehmet 
Köksalan, Mahmut Bayramıçlar, Şakir Özelitez, Yalçın Tümer, Celal Aslıer, Doğu Özgür, 
Mustafa Öztürk, Haluk Levent, Mete Razlıklı, Tacettin Sucu, Münir Hamamcıoğlu, Zeliha 
Demir, ZeynettinArdil, Baha Pir, Yıldırım Baysal, Mirza Erdiş, Çiğdem Albayrak, Nur Ciniç, 
Talha Ebuzziya, Halil Lokum, Faruk Altınbaşak, Şakir Özelitez, Mehmet Bürge, Kamil Kibarer, 
Aydın Önder, Fatih Topsakal, Ekrem Nadi Cantürk, İbrahim Göknar. 
Dinleme sabrında bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar’a biz teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Ahmet Şenkal, çok kısa, 30 saniyelik 
bir düzeltme için cevabi hakkını kullanacak. Sonra da Sayın Taner Aşkın’a söz vereceğiz. Taner 
Beyi hazırlayalım. Önce şeyi bağlayalım. Evet. Evet Sayın Ahmet Şenkal, dinliyoruz. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sesiniz kapalı Ahmet Bey. Ahmet Bey mikrofonunuz kapalı, mikrofonunuzu açar mısınız? 
 
Ahmet Şenkal 
Çok teşekkür ediyorum. Geldi galiba şimdi sesim.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geldi. Buyurun. 
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Ahmet Şenkal 
Geldi. Başkan çok teşekkür ediyorum. Kayıtlara geçmesi açısından mutlaka söylemem lazım 
gereken bir şey var. Ben konuşma videomu sevgili Okan Böke’ye de göndereceğim. 
Sanıyorum onu seyrettikten sonra, benim ondan değil, onun benden özür dilemesi 
gerekecek. Zira ben kendisi ile de çalıştım, aylarca çalıştım. O sorumluluğu taşımış bir insan 
olarak, kendi en iyi bilen kişi olmalıdır. Ben hiç kimseye asla terbiyesiz lafını kullanmam, asla. 
Bakınız, izleyecek, talihsiz yaklaşımı dedim. Lütfen sevgili Okan bunu izle ve Ahmet ağabeyini 
kırdığını bil. Asla terbiyesiz demem, bu bir. İki, Nedimin, sevgili Nedim çok iyi dostumuzdur. 
Geçmiş olsun, olmasın muhabbeti oldu. Ben o gece daha araması gerekenleri aradım. Baktım 
ki Levent Nazifoğlu kardeşimiz, can dostumuz ambulans uçakla getirilmesi konusunda girişim 
yapıyor, Levent Nazifoğlu ile getirilene kadar en az 5 kez konuşup, hatırını sordum, ne 
olduğunu öğrendim. Kendisini ben görmedim, Okan Beyin platformlarda ama benim 
platformlarda Nedim hocama geçmiş olsun mesajım da vardır. Bunu da söylemem gerekir.  
Kendisi 50, 60 senedir, 50 senedir Galatasaray’dayım dedi, canım sevgili kardeşim Okan 
Böke, ben 1958 yılında liseye girdiğimden, ondan sonra da 20, 30 yıl, 40 yıl kürek şubesinde 
çalıştığımdan, sonra idari görevler aldığımdan bahisle, net olarak 62 senedir o camianın 
içindeyim, kimseye hakaret etmem, sana da asla etmem. Burada bir olayı, sen derece nazik 
olarak bakın kimseyi kırmadan, dökmeden bir olayı ortaya koydum. Bunu arz etmek istedim, 
tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Ahmet Şenkal’a teşekkür ederiz, düzeltme cevabi konuda. Şimdi Sayın Taner Aşkın’ı 
bağlayalım lütfen. Sayın Taner Aşkın’dan sonra da Sayın Refik Arkan sıradaki konuşmacımız.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Aşkın, duyabiliyor musunuz?  
 
Taner Aşkın 
Duyuyorum, görüyorum aynı zamanda. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Biz sizi göremiyoruz efendim. Bir şeyi başlatırsanız, evet şimdi görüyoruz. Buyurunuz 
efendim. 
 
Taner Aşkın 
Başladı galiba değil mi görebiliyorum.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet efendim, buyurun. 
 
Taner Aşkın 
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Sayın Başkan, Divanın Sayın Yönetim Üyeleri, sevgili Galatasaraylılar, muhterem basın 
mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu sıkıntılı günlerde, böyle sıkıntı içerisinde 
yaptığımız bu toplantıları inşallah önümüzdeki senelerde bir daha karşılaşmamak üzere, 
burada kalması temennileriyle, yeni yılda da sağlıklar, mutluluklar ve başarılar diliyorum. 
Herkese şimdiden saygılarımı sunuyorum.  
Şimdi müsaadenizle ben hemen şunu belirtmek istiyorum. Doğrusunu isterseniz bugün 
dinleyiciydim ama bir iki şeyde çok önemli. Galatasaray’ıenterese eden çok önemli 
noktalarda bazı şeyleri hatırlatmam gerektiğine inandığım için söz istedim. Şöyle başlayayım 
isterseniz, ben aşağı yukarı 7, 8 Divan toplantısından beri, mevcut yönetimin her ne kadar 
Olağanüstü Genel Kurulda 4 üncü madde ile yetki almış olsalar dahi Galatasaray’ı 
yönetmelerinde bir yetkilerinin olduğuna inanmıyorum. Süreleriyle sınırlı olduğunu kabul 
edersek, evet böyle bir yetki gözüküyor ama Galatasaray Tüzüğünde başka bir nokta daha 
var. Siz hangi yatırımı yapacaksanız, hangi borçlanmayı yapacaksanız, onu bütün doneleriyle 
beraber, borçlanma terminleri, borçlanma faizleri, bütün bunların hepsinin yetkilerini bir 
kere daha Genel Kurula getirmek zorundasınız. Aksi halde çuvaldan çıkan, çuvaldan çıkan 
yasa ile pardon kararla böyle bir şey yapamazsınız, yapamazsınız. Buna hakkınız yok. 
GalatasaraySayın Yöneticileri, çekinmiş olabilirsiniz, yani bugünkü yönetimden 
bahsediyorum. İmtina etmiş olabilirsiniz. Ama arkanızda öyle bir güç var ki, bakın 
unutuyorsunuz, arkasında Galatasaray’ın gücü var beyler, aklınızı başınıza toplayın. Eğer siz 
orada deseniz ki, biz bunu Genel Kurula götürmek zorundayız, başka çaremiz yok. Genel 
Kuruldan alacağımız karara göre size döneceğiz deseniz, sizin önünüze böyle bir anlaşma 
konmaz, konamaz. Açıkçası. Ama lütfen Galatasaray’ın her şeyine sahip çıkmak kaydıyla 
orada oturuyorsanız şayet, bunları düşünürsünüz. Yoksa sıkıldım, attım imzayı geçti. Yok öyle 
şey, yok öyle şey. Ben kesinlikle biraz evvel Sayın Helvacı çıktı, Ömer kardeşim de ona bir şey 
anlattı. Herhalde eskilere değinmek istedi ama, ben oralara girmek istemiyorum. İstifa var, 
istifa diye bir şey var. Hadi Başkan kabul edelim ki böyle bir şey söyledi. Yanında 11 kişi daha 
arkadaş var. Ne oldu arkadaşlar, neredesiniz, niye orada oturuyorsunuz? Siz bunları 
düşünemiyor musunuz? Düşünemiyorsanız orada işiniz ne? Olmaz böyle şey. Oturduğunuz 
koltuğun ya hakkını verin, ya da kusura bakmayın çekin gidin. Çekin gidin. Gayet samimi, 
gayet açık söylüyorum. Şimdi Sayın Helvacı’ya da bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir hukuk 
adamı olarak hukukunhâkim olduğunu her zaman söylemesine rağmen, kendi her zaman 
buna değinmesine rağmen, bugüne kadar acaba bu biraz evvel söylediklerini hatırlatmakta 
geç kalmadı mı? Bana göre geç kaldı. Bana göre geç kaldı. Ama şunu söyleyeyim, evet, 
benim, benim bu hususta bir teşebbüsüm var. Ve şu anda avukatım bu konuda mahkemeye 
müracaat etmek üzere. Her türlü vekâleti de verdim. Eğer Sayın Helvacı istiyorsa, aynı 
vekâleti ona da veririm, hem kulüp adına veririm, hem de şirket adına veririm. Her iki tarafta 
da bu davayı açmaya hakkım var. Bu kadar da net söylüyorum. Hiç uzatmayalım. Bu işin sonu 
hukukla biter. Başka türlü bitme şansı yok. Her geçen gün Galatasaray’ın aleyhinedir. Her 
geçen yapılan, her yapılan hareket Galatasaray’ın aleyhinedir. Bakın şöyle bir şey düşünelim. 
Diyelim ki bu kadar geç kaldık, kaldık tamam. Bir sürü hikâye. Onlar da oldu geçti. Ama 
neticede yeni bir yönetim gelecek, nereye gelecek beyler? Hangi yönetime talip olan 
arkadaş, bana bugün çıkıp da benim programım bu, benim projelerim bu, bunları böyle 
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yapılandıracağım, bu borçları böyle ödeyeceğim. Yahut bu kaynakları ben böyle bulacağım. 
Bugünün koşullarıyla bunları söyleyebilecek kim var arkadaşlar? Gelen neyi devralacak, nasıl 
altından kalkacak? 3 günlük devirle, 3 günlük sözleşme ile nelerin altından kalkacağının 
farkında bile değil arkadaşlarımız, ama bir gerçek var. Realite bu. Realite bu. Bunu 
değiştirmenin bir tek çaresi var. Hukuk. Başka yolu yok. Hiç başka yolu yok. Ne olursa olsun 
oraya müracaat edeceğiz ve burada hakkımızı arayacağız. Bu hak bizim hakkımız değil beyler. 
Bu hak bize verilen Galatasaray hüviyetinin, Galatasaray’ı muhafaza, koruma hakkı. Bunu 
korumak zorundayız. Eğer bir kişi yapmıyorsa, şöyle söyleyeyim, hepimizin adına ben bu 
görevi aldım ve müracaatımı yaptım, yapmak üzereyim af edersiniz, ya Salı, ya Çarşamba 
günü bu müracaat, bu yıl sonundan evvel içeriye verilmiş olacak. 
Şu kadar söylüyorum. Açık ve net, sonucu ne olursa olsun. Hiçbir şey umurumda değil. Yalnız 
Mehmet kardeşimin bir şeyine daha itiraz ediyorum. İtiraz etmek zorunda kaldım kusura 
bakmasın. Cevap da istemiyorum lütfen, bakın Sayın Helvacı lütfen cevap vermeyin, bizim 
sizinle belli bir dostluğumuz var. Kendi aramızda konuşacağımız da çok şey var. Lütfen adres 
vermeyin, adres söylemeyin, Galatasaray Genel Kurulu kimi isterse göreve getirir, kimi isterse 
görevden alır. Sizin herhangi bir şekilde, kendinizce önce bir özür dilediniz eyvallah, ama 
başka adresler göstermeyin. Çünkü yanlış anlaşılmaya vesile oluyor. Bu konuda da sizin çok 
iyi yöneticilik tecrübeniz var ama müsaade edin benim sizden yaş itibariyle de biraz fazla 
tecrübem olduğunu kabul edin. Kendime ait konularda söylüyorum. Hukuk konusu ile alakalı 
değil konuştuğum şey. Lütfen burayı da tashih ediyorum. Benim söylemek istediğim şu 
beyler, Galatasaray artık, artık bu yangını söndürmek zorunda. Bu yangın, bu yangın ya böyle 
söner, ya da için için yanar. İçin için yandığı her saniye, her salise Galatasaray’ı yakmaktan 
farklı bir şey değildir. Hepinizi yeni yılda sağlıklı, mutlu ve esenliklerle dolu bir yıl temenni 
ederek, kucaklıyorum, saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, hoşça 
kalın iyi seneler. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Biz teşekkür ederiz Sayın Taner Aşkın’a, şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Refik Arkan, 
ondan sonra da Kulüp Başkan Yardımcımız Sayın Kaan Kançal.Bağlantı problemini halletmiş, 
onu bağlayacağız. Zaten zorunlu gündem maddesi ile ilgili ve diğer konularla ilgili görüşlerini 
belirtecektir. Sayın Refik Arkan’ı bağlayalım lütfen. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Arkan, duyabiliyor musunuz? Sayın Arkan sesiniz kapalı gözüküyor, sizi göremiyoruz 
aynı zamanda. Sesinizi ve videonuzu başlatmanızı rica ederiz Sayın Arkan. Sol taraftan lütfen 
sesinizi açarsanız sizi duyabileceğiz. Başkanım sanıyorum bir bağlantı sorunu var. Bizim 
açımızdan yok da, Sayın Refik Arkan’da zannediyorum bir bağlantı sorunu var. Vakit 
kaybetmeyelim, Sayın Başkanım müsaadenizle bir sonraki konuşmacıyı bağlamak istiyorum. 
Sayın Kaan Kançal. Sayın Kançal, duyabiliyor musunuz?  
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Siz beni duyabiliyor musunuz? 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Şimdi hem duyuyorum, hem görüyorum. Buyurun efendim. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Anladım. Tamam. Sayın Divan Başkanım, değerli Divan heyeti, değerli Divan Kurulu üyeleri, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Malumunuz Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bir karar sebebiyle ben toplantıya Divan 
Kurulu, sizler gibi Divan Kurulu üyesi olarak düşüncelerimi sizinle paylaşmak üzerine 
bağlandım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben İbrahim GöknarBeyin konuşmasının 
herhalde yarısından itibaren Divanı teknik aksaklıktan dolayı hep bağlıydım ama 
izleyemiyordum, izlemek nasip olmadı. Fakat tabii bana onun öncesinde de yapılan 
konuşmalarla ilgili bazı bilgiler geldi. Bunlarla ilgili de düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Kançal çok özür dilerim, sözünüzü bölüyorum. Biz size, Yönetim Kurulunun yani 
Kurulların önceliği olarak söz vermiş idik. Şimdi siz Divan üyesi sıfatıyla, Divan üyelerinin 
eleştirilerine cevap vereceksiniz, doğru mu anlıyorum, Yönetim Kurulu üyesi olarak? 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Yok. Şöyle, ben. Yani şimdi, yani düşüncelerimi paylaşıp ayrılmak da zorunda kalacağım. Yani 
kimsenin, birinin yerini mi, sırasını mı kaptım? O anlamda mı soruyorsunuz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Yok, hayır. O anlamda söylemedim efendim, yani biz size öncelik verirken, Yönetim Kurulu. 
Ama siz şu anda Yönetim Kurulu sıfatıyla mı cevap veriyorsunuz. Ben anlayamadım.  
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Ben Divan Kurulu üyesi sıfatımla cevap vermek istiyorum. Bununla ilgili de bazı eleştiriler 
olmuş. Ben bu eleştirilerden kendi üstüme alınmak istemiyorum. Çünkü ben şu ana kadar 
bütün yanlış hatırlamıyorsam, bir iş seyahatim dışında bütün Divan toplantılarına bizzat 
iştirak ettim. Pandemi süresince bu zoom’dan bağlanılan toplantılara da iştirak ettim. Hatta 
hatırlıyorum, 40 derece ateşle sunum yapıp, sunumum bittikten sonra Divan Başkanından 
izin alıp ayrıldığım bir Divanı da hatırlıyorum. Dolayısıyla benim iki önceki Divanda, Eşref 
Başkanımın bana söz vermemesine rağmen, bunu onur, gurur meselesi yapmayıp, bir sonraki 
Divana da katıldım. Çünkü Divan Kurulu üyesi olmak benim için her şeyden daha onurlu bir 
makam. Dolayısıyla ben bunları açıkçası çok da üzerime alınmak istemiyorum. 
Şimdi eğer müsaade ederseniz. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Kaan Bey, pardon. Siz rahat rahat devam edin. Yani üyelerimizin de bilgilendirilme hakkı 
yönünden ve hem yapılandırma anlaşması, hem mali tablolar anlamında da. 
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Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Tabii. Ben bunlarla ilgili düşüncelerimi. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Tabii. Ben o anlamda da ben şeye girmeyeceğim yani, Divan Kurulu ile Yönetim Kurulu 
arasındaki. Çünkü o ayrıca bizim yürütülecek bir olay. Takdiri Sayın Divan üyelerine 
bırakıyoruz. Siz lütfen buyurun. Mikrofon sizin. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Tamam. Zaten Aykut abi, ben özetle Sayın Divan Başkanım, birden Aykut abi dedim ama 
şimdi ben esasında şunu söylemek istiyorum. Ben açıkçası şahsen makamlara çok takılan bir 
insan değilim. Ben Yönetim Kurulu üyesiydim, açıkçası, patrondum, hesap sorandım. Şimdi 
hesap verenim, vallahi açıkçası, dolayısıyla benim için Genel Kurul üyeliği, Divan Kurulu 
üyeliği her türlü makamın üzerinde. Ben de açıkçası tekrar hesap soran Genel Kurul üyesi 
olacağım günleri de iple çekiyorum. Bu yapılandırma konusu olsun, İbrahim Beyin borçla ilgili 
bir şeyi oldu, onunla birlikte, onları da içine kapsayan birtakım bilgilendirmelerde bulunmak 
istiyorum. 
Şimdi bizim bildiğiniz gibi, Galatasaray Spor Kulübünün 5 tane ana gelir kalemi var. Nedir 
bunlar? Yayın hakkı, ki bu performans primleri de yani şampiyonluk primi, galibiyet primleri 
de bunların içinde. Biliyorsunuz pandemi ile birlikte, 2020 yılının başından itibaren, zaten 
geçmişten de sıkıntılı geliyordu. Bu yayın gelirlerimizde birtakım aksamalar oldu, sıkıntılı 
alıyoruz bunları.  
İkinci olarak, isim, reklam, sponsorluk hakları. Burada tabii ki ekonomik daralmadan dolayı, 
sıkıntılarımız var ama mevcut sponsorlarımızla çok iyi ilişkiler içinde gidiyoruz, onlara da 
bizzat buradan tekrar teşekkür etmek gerekiyor. 
Gişe hasılatımız tamamen bitti biliyorsunuz. Burada da beklediğimiz gelirin tamamına 
yakınını yapamadık diyebilirim. 
Mağazacılıkla ilgili gelirlerimiz. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı, bayilerimiz 
mağazaları kapattı. Bayilerimize destek olmak amacıyla birtakım malları geri aldık. Yani 
burada haksızlık etmeyelim. Geçen sezon, bir önceki sezonla karşılaştırmalı, rakip kulüpler 
arasında mağazacılıkta gelirini artırmış tek kulüp, Galatasaray Spor Kulübü.  
Son olarak UEFA gelirlerimiz. UEFA’ya da biliyorsunuz katılamadık bu sene. Ama bir önceki 
sezon Avrupa kupalarına katılmamız, UEFA gelirine hak kazanmamıza rağmen, UEFA bize hak 
kazandığımız gelirlerimizin bir kısmını ödeyemeyeceğini belirten bir mektup yazdı. Bu bize 
özel değil, tüm bu kupalara katılma hakkını kazanmış dünyadaki bütün kulüplere bu zararını 
pay ederek dağıttı. Bunu da niye ilk defa olarak burada söylüyorum? Olayın yani bu 
pandeminin spor camiasına verdiği zararı anlamanız açısından, bu bilgiyi de paylaştım. 
Şimdi bizim Mayıs 2019 da sportif A.Ş.’nin kısa vadeli borçları, 620 milyon TL civarındaydı. 
Kısa vadeli,yani bir yıldan önce ödemekle mükellef olduğu borçları. Bunları bizim 
ödeyebilmemiz mümkün değildi. Biz bu vesile ile bir yapılandırmaya gittik ve kısa vadeli 
borçlarımızı, 320 milyon liraya kadar indirdik. Bu arada Florya’nın geri alınması, vadesi geçmiş 
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borçları kapatabilmek için aldığımız ilave 250 milyon ve derneğin de üzerinden finansal 
borçlarını, 107 milyon olarak üstlenmemiz neticesinde, Sportif A.Ş.’nin finansal borçları, 899 
milyon liradan 1 milyar 414 milyon liraya yükseldi. Ve birinci yapılandırmada biz bunun 1 
milyar 346 milyon TL’sini yapılandırdık. 
Şimdi bu yapılandırma sayesinde bilançolarımızda bunların çok pozitif olumlu etkilerini 
gördük. Evet bizim pnllerimiz, bilanço rakamlarımız kötü geliyor ama bu yapılandırma 
olmasaydı, çok çok daha büyük zararlara maruz kalacağımızı ben söyleyebilirim. 
Şimdi buna bir örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Bakın bizim 2019 Mayıs Sportif 
A.Ş.’nin kapanışında, toplam finansman giderimizin içinde, 92 milyon lira kur farkı zararımız 
var. 2020 Mayıs Sportif kapanışında, finansman giderimiz içindeki kur farkı zararımız, 2 
milyon TL, yani sadece bu yapılandırmanın 5 aylık etkisi. Kur farkı zararımızın yabancı para 
cinsinden olan kredilerimizi kapatmamız sebebiyle, ne kadar düştüğünü görebiliyoruz. Bir 
başka şimdi bir başka daha veri vereyim. Biraz önce bu konsolide tablomuzda esas 
faaliyetimiz üzerindeki, faaliyet giderlerimizin 45 milyon liradan 153 milyon liraya toplamda 
yükseldiğini görüyoruz. Aradaki bu yükselme 108 milyon lira. Bakın bu 108 milyon liranın 68 
milyon lirası kur farkı zararından dolayı, yani bir önceki sezon, 20 milyonmuş kur farkı. En son 
sezon 88 milyon liraya çıkmış, yani 68 milyon liralık bir zarar var. Bu nereden kaynaklanıyor? 
Bu ticari faaliyetimizden, yabancı para cinsinden yapmış olduğumuz, sporcu sözleşmeleri, 
ticari sözleşmelerden kaynaklanan kur farkı zararı. 
Esas faaliyetimizin altında finansal borçlarımızdan dolayı maruz kaldığımız konsolide 
tablosunda kur farkı zararımız sadece 19 milyon TL, yani bu yapılandırma olmasaydı, çok çok 
daha yüksek kur farkı zararlarına maruz kalacaktık. 
Şimdi bu, burada biz en nihayetinde bu yapılandırma ile ilgili görüşmeler, bankalarla devam 
ediyor. Bunların çok fazla teknik detayına girmenin şu aşamada doğru olmadığını 
düşünüyorum. Çünkü müzakerelerimiz hâlâ devam ediyor. Ama ana hatlarıyla, 2+3 olan 
yapılandırmamız, 2+7 yıla toplam 9 yıllık bir yapılandırma üzerinde çalışılıyor. Şimdi tabii ben 
eleştirileri dinliyorum ve ben de sesli olarak sizlerle birlikte, düşünüyorum. Şimdi bu 
yapılandırmanın birinci yapılandırmada bizim iki yıl yani şöyle söyleniyor. Bu yapılandırma 
yani kulübümüz üzerinde birtakım komplo teorileri anlatılıyor. Ben bunların hiçbirine 
katılmıyorum. Çünkü bakın birinci yapılandırmadan önce de bizim ipoteklerimiz, 
teminatlarımız, hisse rehinlerimiz mevcuttu. Bizden önce de verilmişti bunlar. Biz birinci 
yapılandırmada bu ipotek, teminat ve temliklerin sadece yapılandırma şartlarına göre 
vadesini uzattık. Ve bakın birinci yapılandırma Aralık 2019’da imzalandıktan sonra pandemi 
yaşadık ve biz birinci yapılandırmaya ait olan Mayıs ve Kasım, bıraktım anapara, anapara 
ödemesiz dönemdeki faizlerimizi ödeyemedik. Plana uyamadık. Niye? Pandemiden dolayı, 
gelirlerimizin düşmesinden dolayı. E, şimdi dolayısıyla şimdi yani bu ikinci yapılandırmayı 
eğer niyet kötüyse ikinci yapılandırmayı yapmaya ne gerek var? Zaten biz birinci 
yapılandırmada vecibelerimizi yerine getiremedik. Hadi ondan da vazgeçtim. Birinci 
yapılandırma öncesinde de borç buramızdayken, ödeme zorluğuna düştük ve vecibelerimizi 
yerine getiremedik. 
Dolayısıyla bir kere bizim yapısal reformlarımızı sürdürebilmemiz için bu eksi giden nakit 
akışımızı, operasyonumuzu, çevirebilir bir hale getirebilmemiz için. Kulübümüz için bu 
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yapılandırma, bir mecburiyet, bir zaruriyet. Şimdi bizim biraz önce anlattım, 5 tane ana gelir 
kalemimizin düşmesi ile biz sosyal bir kurum olmanın da sorumluluğu ile bir anda bütün 
giderlerimizi düşüremiyoruz ki, yapamıyoruz böyle bir şey. Ama Galatasaray Yönetim 
Kurulunun da çarkları döndürmek, işletmeyi sürdürebilmek gibi bir vazifesi de var, görevi de 
var. Ve biliyorsunuz bu ekonomik koşullarda bir tek Galatasaray Spor Kulübüne mal 
edilmemeli bu. Birçok şirket gelirlerinin plansız, programsız düşmesinden dolayı, bankalarla 
yapılandırmaya gidiyor. Yani bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda görüyorum. Bu bize ne 
sağlayacaktır?  
Ödeme zorluğuna düşmüş bir firma, günlük ödeme problemleriyle boğuşmaktan, esas 
yapması gereken işletme faaliyetlerini, reformlarını yapamaz hale geliyor, aciz hale geliyor. 
Eğer biz bu programı doğru uygulayabilirsek, eğer biz aynı dernekteki bütçe disiplinini, sportif 
tarafta da sağlayabilirsek ve bu programa uygun bu bütçeleri belirleyip, bütçe disiplini ile bu 
ödemelerimizi yapabilirsek, Galatasaray borcunu adım adım, adım adım zaman içinde 
düşürecektir. Şimdi ben İbrahim Beyin görüşmesinde bir 4 milyar TL Galatasaray’ın borcu var 
gibi bir cümleye şahit oldum. Şimdi bu tabii, bu DivanKurullarını basın da izliyor, sonra 
bunları bazı yerler yazıyor, çiziyor. Ben burada da bir yanlış anlaşılma olmasın, yanlış bir algı 
olmasın diye, bununla da ilgili detaylı bir bilgi verip, son olarak konuşmamı tamamlamak 
istiyorum. 
Galatasaray IFRS yani uluslararası finansal raporlama standartlarına göre Galatasaray Spor 
Kulübünün bağımsız denetimden geçmiş, 9 aylık yani 30 Eylül 2020, 9 uncu ay sonu itibariyle 
net borcu, 1 milyar 462 milyon TL’dir. Bu net borç, konsolide finansal borcumuzdan kasadaki 
paramızın düşmüş hali. Bu rakam. 1 milyar 462 milyon. Bir de bunun üzerine, 398 milyon TL 
finansal borç benzeri kalemler dediğimiz bir kalem ekliyoruz. Bu nedir? Bu finansal bir borç 
değil. Bu bizim işletme sermayesi açığından dolayı, uzun bir süre ödeyemediğimiz vadesi 
gelmesine rağmen, uzun süre ödeyemediğimiz, piyasa tarafından fonlanan borcumuzun artık 
bir finansal borç olarak algılayıp, bunu da bu kaleme eklememizden kaynaklanan bir kalem. 
Yani 398 milyonu da bu borcun üzerine koyduğumuzda, toplam borcumuz 1 milyar 860 
milyon TL, konsolide borcumuz. Bir de hadi biz bir de işletme, net işletme sermaye kalemimiz 
var. Bu da 263 milyon TL açık,ekside. Burada dönen varlıklarımız, yani ticari borçlarımız, ticari 
alacaklarımız, stok envanterimizin olduğu, piyasa tarafından fonlanan işletme açığımız, 263 
milyon lira. Bu 263 milyon liranın esasında yüksek olması, bizim finansal borcumuzu azaltan 
bir şey. Düşük olması da finansal borcumuzu yükselten bir etken. Biz bu ticari açığımızın, 
ticari işletme açığımızın vadesi gelip ödeyemediğimiz borçlarımızı zaten biraz önce 
bahsettiğim 398 milyon finansal borç benzeri kalemlerin içine yukarı aldık ve net işletme 
sermayesi açığımız 263 milyon. 1 milyar 860 ile 263 milyonu topladığımızda Galatasaray Spor 
Kulübünün 9 uncu ay sonundaki toplam borcu, finansal artı, piyasanın fonladığı diyelim, 2 
milyar 123 milyon lira. Hadi virgülden sonrası da var. Virgül, 9. 2 milyar 123 milyon lira. Şimdi 
bu şöyle bir borç. Bugün kepengi kapattık, bizim finansal borçlarımız 1.860, piyasa 
borçlarımız, 263. Toplamı 2 milyar 123. Bu 4 milyar borç nereden geliyor? Ben çözemiyorum. 
Yani anlayamıyorum. Açıyorum bakıyorum, faaliyet raporlarında arıyorum bu rakamları. 
Bulamıyorum. Dolayısıyla bu konuda da bir izah verme mecburiyetinde hissettim kendimi.  
Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ediyorum.  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Kaan Kançal’a biz teşekkür ederiz. Ben bu noktada sadece bir şey söylemek istiyorum. 
Toplantı akışını şey yapmamak anlamında, şu anda 9 konuşmacımız daha var. Ama ben şu 
aşamada Galatasaray Kulübünde yani finansal olarak kulüplerin borçları var, alacakları var. 
Bence borç-alacak farkının cevaben de söylemiyorum. Telaffuz edilmesi lazım, öbürü yanlış 
anlaşılmalara yol açıyor. Sadece borcu telaffuz etmek, yani borç-alacak farkını alışılmış üzere 
telaffuz etmek ve sunumlarımızda kullanmak daha doğru olacaktır kanaatindeyim. 
Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Bülent Pozam, sonra Sayın Bünyat Balaban’a söz 
vereceğiz. Sayın Bülent Pozam’ı bağlayabiliyor muyuz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Zannediyorum bağlandılar. Bülent Bey duyabiliyor musunuz? Sayın Pozam, duyabiliyor 
musunuz? Mikrofonunuz kapalı olabilir. Eğer açabilirseniz, sol alttan. Sayın Pozam, 
mikrofonunuzu açık görüyorum. Buyurun. Buyurun efendim. 
 
Bülent Pozam 
Açtım. Teşekkür ederim. Sayın Divan Başkanım, Galatasaray’ımızın saygıdeğer Divan üyeleri, 
ben 7078 Yusuf Bülent Pozam, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Kurullarda çok fazla konuşma yapmam ve genellikle dinlemeyi tercih ederim. Hukuk 
fakültesinde öğrenci iken öğrendiğim şekilde, söylenenleri bir filtreden geçirip, kendim 
değerlendirmeyi tercih ederim. Ancak son yıllarda, Galatasaray Kulübünde öyle şeyler oluyor 
ki, insan ne kadar sakin olmaya çalışsa, alınan kararları, yapılan hareketleri, olgunlukla 
hazmetmeye çalışsa da olmuyor, olmuyor. Olmuyor.  
Raporlarla ilgili konuya gelmeden önce, bakın Galatasaray Spor Kulübü bugün itibariyle 530 
yıllık bir eğitim kurumundan doğmuştur. Böyle bir köklü kültüre sahip olduğu için, bütün 
dünyada kendine özgü ve özgün bir yere sahiptir. Öncelikle bu büyük camia böyle 
değerlendirilmelidir. Galatasaray Spor Kulübü kendi etik kurallarına bağlı olmalıdır ve bu 
kuralların yozlaştırılmasını kabul etmemelidir. Galatasaray Spor Kulübü üyesi, yöneticisi, 
görevlileri, sporcuları, ezcümle Galatasaray Spor Kulübüne bağlı her birey, attığı adımlara çok 
ama çok dikkat etmelidir. İlkeli duruşumuzdan asla taviz verilmemelidir. Şimdi gelelim esas 
konumuza. 
Bir süreden beri Galatasaray Spor KulübüBaşkanı ve Yönetim Kurulu Divan toplantılarına 
katılmama kararı vermişler, bu karara anlam veremiyorum. Divan Kurulu,Kulübümüzün en 
yüksek danışma kuruludur. Kulüpteki etkinlikleri, gelişmeleri, gelecekle ilgili her türlü 
konuları inceleyebilecek, gereken tecrübeye sahip ağabeyler ve ablalardan kuruludur. Yani 
bu Kurulu dışlamanın anlamı nedir ben anlayamıyorum. Açıklama yapılabilecek bilgi 
verilebilecek ve doğruluğuna inanılan her konu, bu Kurulda gönül rahatlığı içinde 
anlatılmalıdır. Geleneklerimizde bu böyledir. 
Gelelim bugünkü kaosa, bugün tüzüğümüzün iki maddesi gereğince, bazı raporların verilmesi 
gerekli, Yönetim Kurulu tarafından. Şimdi açıklandı. Bazı raporlar gönderilmiş ama eksik. İşte 
konsolide hesap raporu gelmiş ama yeterli değil. Kulüp Denetim Kurulu rapor vermiş ama 
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bağımsız denetleme şirketi raporu yok. Bu bir ciddiyetsizlik. Bu konularla ilgili hazırlık yapan 
üye bağlandı, bu raporları verdik dendi ama yönetimden gelmiş, Divana gelmiş tam rapor seti 
yok. Ondan sonra bir ciddiyetsizlik de Sayın Yönetim Kurulu üyesi, Kaan Kançal, Divan üyesi 
olarak toplantıya katılıp, söz alıyor ve Yönetim Kurulundaki bazı gelişmeleri, Yönetim 
Kurulunun bildiği bazı konuları bize aktarıyor. Şimdi bu gösteriyor ki, Yönetim Kurulunda bir 
disiplinsizlik var. Yani Yönetim Kurulu diyor ki ben Divan toplantılarına katılmam ama Kaan 
Kançal kendi başına Divan üyesi olarak katılıyor ve Yönetim Kuruluna ait bilgileri veriyor. 
Yani iyi ki ben Divan, şey, Yönetim Kurulu Başkanı değilim, öyle bir şey olsam, Kaan 
Kançal’dan onurlu davranış isterim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ya Yönetim Kurulu komple 
olarak gelir burada inandığı konularda bilgi verir, veyahut da bilgi vermez. Kesinlikle katılmaz. 
Şimdi çok da uzatmak istemiyorum. Burada yapılan hataları, Galatasaray’ı zora sokan yanlış 
kararları, Galatasaray’ı zora sokan yanlış kararları, Galatasaray’a yakışmayan saçma adımları, 
sevimsiz söylemleri, hesabı, kitabı, tek tek dile getirmek istemiyorum. Tekrar olmaması için 
anlatmıyorum. Bakın bunların hepsinin farkında olunduğu bilinmelidir. Her şey en ince 
detayına kadar çok yakından izleniyor ve sükûnetle değerlendirmeye çalışılıyor. Neler olduğu 
da çok iyi bilindiği için bu yanlışlıkların ayrı ayrı ele alınacağı ve sorumlulardan hesap 
sorulacağı gün de yakındır. Bakın gün diyorum. Sayılı gün kaldı ve bu sene çok çabuk geçer. 
Galatasaray Spor Kulübü er veya geç bu sıkıntılı dönemi de atlatacaktır. Sözlerimi çok fazla 
uzatmıyorum. Kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. 
Sevgili Galatasaraylılar, camiamızın değerli üyeleri, bu fırsattan istifade ederek, yeni yılınızı 
kutlar ve yeni yılın tüm dünya âlemine sağlıklar ve Galatasaray’ımıza doğruluk ve iyilikler 
getirmesini diler, saygılarımı sunarım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Bülent Pozam’a teşekkür ederiz. Sayın Bünyat Balaban’ı bağlayabiliyor muyuz? Ondan 
sonraki konuşmacımız da Sayın SerolAcarkan.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Balaban, mikrofonunuzu ve kameranızı açarsanız, sizi görüp duyabileceğiz. Sayın 
Balaban sizi göremiyoruz ve duyamıyoruz. Şimdi duyabileceğiz zannediyorum. Buyurun. 
 
Bünyat Balaban 
Görüntü gelmedi galiba.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Görüntü gelmedi. Ama sesinizi gayet net duyuyoruz. Evet şimdi görüyoruz. 
 
Bünyat Balaban 
Fazla karanlık ve bulanık bir görüntü ama bugün böyle bir sorun var internetlerde.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Buyurun, buyurun efendim.  
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Bünyat Balaban 
Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp başkanım, bizi izleyen bütün Galatasaraylıları sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Şimdi hitapta bir yanlışlık yaptığımı sürçü lisan ettiğimi düşünüyor 
olabilirsiniz. Hayır, özellikle başladım. Çünkü bizim alışkanlıklarımızda, bizim geleneklerimizde 
Divanda söz aldığımız zaman, ilk önce bu hitapla başlanır. Ben bu geleneği muhafaza 
etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü arızi diyeceğim durum nedeniyle bu 
geleneğimizi de bozmamak için özellikle böyle hitap etmeye başladım. 
Bu konuda Sayın sevgili Mehmet Helvacı hocamızın ve sevgili Ahmet Şenkal ağabeyimin 
söyledikleri son derece yeterli. Ben sadece bir tek husus ilave etmek istiyorum. Bizim 
jenerasyon çok iyi bilir. Bir siyaset ve devlet adamımız Süleyman Demirel rahmetli, çok ilginç 
sözleri vardı. Bir tanesinde de demişti ki, barışmayı bilmeyenler, küsemez. Ben sözlerimi çok 
fazla uzatmak istemiyorum. Bu vesile ile tabii kaybettiğimiz bütün üyelerimiz, bütün 
Galatasaraylılar çok önemli ama benim çok eski tanıdığım ve çok eski dostum Fatma Füsun 
Dağ, bizim aramızdaki ismi ile Fatoş bir kez daha sevgi ve rahmetle anıyorum. Başta Duygun 
Başkanımız, Nedim hocamız olmak üzere şu an tedavi gören bütün yurttaşlarımıza, sadece 
Galatasaraylılara değil,acil şifalar diliyorum. 2021 senesinin hem dünyaya hem Türkiye'ye 
ama özellikle Galatasaray’a demin de bahsettiğim çerçeve içerisinde bir barış, çünkü konu 
Galatasaray olduğu zaman, gerisinin teferruat olması lazım. Bir barış, sağlık ve huzurlar 
getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Bünyat Balaban’a Galatasaray teamüllerini hatırlatan konuşması için çok teşekkür 
ederiz. Bu sene çok acı kayıplarımız oldu, yani yaklaşık olarak Divan üyesi, Kulüp üyesi, her 
zamankinin iki misli, yani 100 civarında acı kaybımız oldu. Bir daha böyle bir yıl 
göstermemesini temenni ediyorum,Divan adına. SerolAcarkan, sicil numarası mı yok acaba? 
Şey yapmadı ama ben görüyorum. Yani aktif.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Söz istediler. Ancak bizim Divansekreteryasının sorularına cevap vermediler. Oradan bir son 
teyit alıyoruz. İsterseniz bir sonrakine geçelim Başkanım. Divansekreteryamız oradan bir şey 
almaya çalışıyoruz. Cevap almaya. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Çünkü chat’ten numarasını yazmış, 9895.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
O zaman uygun görürseniz verelim, siz bilirsiniz Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Verelim. Verelim. SerolBeyi bağlayalım lütfen. Sıradaki konuşmacımız Sayın Emine Tülin Türe, 
7275 numaralı üyemiz.  
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SerolAcarkan 
Söz almak istiyorum Sayın Başkan. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Buyurun söz sizde. 
 
SerolAcarkan 
Duyabiliyor musunuz, görebiliyor musunuz? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Duyup, görüyoruz. Buyurun. Mikrofon sizde. 
 
SerolAcarkan 
Benimle Burçin Bey söyledi. Temas kurmak istiyoruz dediler ama benimle temas kuran yok. 
Cep telefonum açık ve ekrandan da gelen bir mesaj göremedim. Önce onu belirtmek 
istiyorum. 9895 SerolAcarkan. Divan heyetini ve değerli hazirunu saygı ve hürmetle 
selamlıyorum.  
Bu toplantıya başlamadan bir şeyleri yönetimle tartışacağımızı, bu önemli karar arifesinde 
düşünürken, yine sukutu hayale uğrayarak Sayın Yönetim Kurulu üyesinin de belirttiği üzere, 
Yönetim Kurulunun Divanı protestosu, bunu daha önce de biliyorduk ama böyle bir anlaşma 
arifesinde böyle bir karara inatla böyle bir kararı inatla sürdürmelerini, hakikaten kabul 
etmek mümkün değil. 
Şunu tekrar kendilerine Sayın Yönetim Kuruluna hatırlatmak istiyorum. Divan Kurulu,Genel 
Kurul üyelerinden oluşuyor. Dolayısıyla burada yaptıkları protesto aslında Genel Kurul 
üyelerini protesto etmek her şeyden önce, Divan üyelerinden önce. İkincisi, teamüllere göre 
saygı gereği, Galatasaray’daki örf ve ananelere göre Divan Kuruluna bu saygısızlığı yapmak 
gerçekten bir Galatasaray Başkanına yakışmadığını belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 
Ülkemizin çok zor günlerden geçtiği bu günlerde, Kulübümüz de tabii ki zor günlerden 
geçiyor. Ve karşımızda benim daha önce platformlarda yazdığım ve düşüncem konusunda da 
bazı büyüklerimle hemfikir olduğum Türk futbolunun sevr anlaşmasının öncesindeyiz. Bu 
anlaşmayı imzalarsak, karşımıza çıkacak sonuçlarını hiç tartışmıyoruz. Sadece şu anda 
imzalayalım mı imzalamayalım mı konusundayız.  
Birincisi, evet imzalayalım mı, imzalamayalım mı? Mecbursak tabii ki imzalayacağız. Ancak 
bunu bir müzakere olarak Yönetim Kurulunun Genel Kurula ve Divan Kuruluna getirmesi 
öncelikli şart olması lazım. İkincisi buradan aldığı desteklere, bankalarla müzakereye 
oturması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok önemli bir anlaşma, tüm camianın onayı olarak 
bankaların karşısına oturması gerektiğini düşünüyorum Yönetim Kurulu Başkanının ve 
üyelerinin. 
Şimdi karşımızda birkaç tane çok önemli soru var. Biz bu borcu demin değerli Yönetim Kurulu 
üyesi açıkladı. 1 milyar 462 milyondan başlayarak, konsolide borç, işletme sermayesi 
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eklenmediği için 398 milyon borç, arkasından işletme sermayesi açığı dedi, 263 milyon, 
toplam 2 milyar 123 milyon bir rakam çıkarttı karşımıza.  
Madde bir, biz hangi tutarla yeni bir anlaşma yapacağız? Birincisi bu. Ben bunu bilmek 
istiyorum. Yani 2 milyardan mı, 1.400 den mi? 398 den mi? Hangisinden anlaşma yapacak? 
Yönetim Kurulu Başkanımız ve üyeleri.  
İkincisi ve en önemlisi, konuşulmayan bir konu var. 2023’ten sonra ödemeye başlanacak 
deniyor, faizleri, ilk iki yılda faizlerini ödemeye başlayacağız ondan sonra ödemeler, ana 
ödemeler başlayacak, faizle beraber. Ve şartlarda demin Divan Başkanımızın sunduğu 
şartlarda da görüldüğü üzere en önemli gelirlerimizin, %50’si otomatikman kesilecek. Bu ne 
demektir? Eğer bütçemiz 50 milyon dolarsa, örnek veriyorum. 25 milyon dolara düşecek. Ve 
bu planlamayı yaptık mı? 25 milyon dolara veya önümüze çıkacak o minik bütçe ile yolumuzu 
nasıl yürüteceğiz? Bunu hiç anlatmıyorlar. Yani imzalayalım, gereklidir. Kabul,imzalayın. Ki 
tekrar ediyorum, Genel Kurulun ve Divan Kurulunun olurlarını buralarda tartışılmadan, bunu 
bankalar nezdine götürmek, Galatasaray’a bana göre büyük bir ihanettir.  
İnşallah bu ihanetin içinde olmayacaklar. Sağduyu galip gelecek ve bu protestoları bitecek, 
önce Divan Kuruluna ve sonra Genel Kurula getirilmesi gerektiğini anlayacaktır Sayın Başkan. 
ve en önemlisi, tekrar ediyorum. 2021’de imzalanacak bu anlaşmadan sonra, düşecek 
bütçenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda da bizleri aydınlatmak zorundadır görevde 
olan kişiler.  
Şimdi bunları yapmadığımız sürece, Galatasaray’da bu kaosu yaşattığımız sürece, 
Galatasaray’ı daha kötü günler bekliyor diyebilirim. Dolayısıyla bunlara mahal vermemesi 
için, tekrar Sayın Başkana, bir Divan Kurulu üyesi olarak bir sağduyu çağrısı yapıyorum. Lütfen 
Galatasaray’ın yazılı ve yazılmamış kurallarına göre hareket ederek, bu konuları daha 
derinine tartışacak bir ortam yaratmasını istirham ediyorum. Bu ortam yaratılmadığı sürece, 
bu kaos çok ciddi boyutlara gelecek ve bundan sonra gelecek, yönetimlere gelecek insanların 
ne ile karşılaşacağını, ne yapacağını bilmeden, tamamen kör uçuşu diye tabir ettiğimiz bir 
düzene doğru gidecektir. Bu sebeple, Divan Kurulu büyüklerimden de istirhamım şu olacaktır 
ki, bu konuyu özellikle kapalı ortamlarda, özel ilişkilerle, Sayın Başkanı ve Sayın Başkanı 
yakından tanıyan kişilerle, bu sağduyuya Sayın Başkanı davet etmeleridir.  
Bu Galatasaray’ın önünde duran çok önemli bir konudur. Bakın, tekrar söylüyorum ve 
konuşmamı sonlandıracağım. Bir, ne kadardan bu borcu yapılandıracağız? Yani bu borç yükü 
ne kadardır? Anlaşmaya imza atacağımız. İki, kaybedeceğimiz gelirlerle bu kulübü nasıl ve ne 
şekilde idare edeceğiz? Son bir parantez, mutlak ve mutlak açığa kavuşturulması gereken bir 
konu da halka açık bir şirketin derneğimizden alacağı 1 milyar liraya yakın, alacağın nasıl ve 
ne şekilde sonlandıracağını bize belirtmek, bildirmek, anlatmak zorundadır Yönetim Kurulu. 
Bu yüzden bu saydığım 3 maddenin de çok dikkatle irdelenmesi konusunu kayıtlara geçtiğini 
tahmin ediyorum. Bu arada 2021 yılının Galatasaray Camiasına, ülkemize ve siz değerli Genel 
Kurul üyelerimiz ve Divan Kurulu üyelerimize, mutluluk, sağlık ve neşe getirmesini dileyerek, 
konuşmamı sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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Biz de SayınSerolAcarkan’a somut soruları için teşekkür ediyoruz. Görüyorum ki, Divan 
üyelerimiz bu risklerin farkındalar. Yönetimimize de, yani biz de onların Divan heyeti olarak 
bu risk ve önerileri tabii ki saygıdeğer Yönetim Kurulumuza getireceğiz. Sıradaki 
konuşmacımızı bağlamadan önce, Sayın Mehmet Helvacı bir mesaj iletmiş. ‘Sayın Taner 
Aşkın’ın şahsımla ilgili yaptığı konuşmayı internette meydana gelen kesilme nedeniyle tam 
olarak duyamadım’ diyor ve konuşmanın tamamını, ‘konuşmasının tamamını dinledikten 
sonra cevap vermemi gerektiren bir şey varsa, cevap hakkını saklı tuttuğunu’ ifade ediyor. Bu 
daha sonra artık bu oturumda değil, daha sonraki şeyde, Divan tutanaklarını ve sesli kayıtları 
izledikten sonra kendi takdiridir. Sıradaki konuşmacımızı bağlayabilir miyiz? Tülin Hanımdı 
herhalde değil mi? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Zannediyorum söz istemekten vazgeçtiler veya bir teknik aksaklık yaşıyorlar. Görmüyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Süratle gidelim. Sayın Murat Gönenç’i alalım. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Gönenç, mikrofonunuzu ve videonuzu başlatırsanız. Sayın Gönenç duyabiliyorsanız. 
Sesiniz kapalı. Sizi görebiliyoruz ama duyamıyoruz. Mikrofonunuzu açar mısınız rica etsek. 
Şimdi duyabileceğiz zannediyorum. Mikrofon, sesiniz gelmiyor. Hâlâ sesiniz gelmiyor. 
Mikrofonunuz açık gözüküyor ama zannediyorum cihazda bir şey var. Siz onu giderene kadar 
biz vakit kaybetmeyelim. Başkanım sıradan hangi konuşmacıyı alalım? Murat Beyi 
zannediyorum bağlayamadık. Sayın Emir Kıvırcık. Emir Bey duyabiliyor musunuz? 
 
Emir Kıvırcık 
Evet. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Evet, buyurun efendim. 
 
Emir Kıvırcık 
Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu üyeleri, değerli Galatasaraylılar, hepiniz hoş 
geldiniz. Trabzonspor maçı öncesi çok güzel bir gündeyiz, inşallah 3 puan alırız. Güzel bir 
hafta sonuna dönüşür. Ben özellikle bugünün hatta bu ayın, belki önümüzdeki ayların en 
önemli konusu olan bu yapılandırma ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Birkaç şeyi 
dikkatinize getirmek istiyorum. 
Bir konuşmacımız değindi, ben biraz daha altını kalın çizgilerle çizerek tarihe kayıt düşmek 
istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Sportif A.Ş.Genel Kurulu tutanağından, 14 üncü 
maddeden bir iki şey okuyacağım. 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve şirketimizin ayrışması, finansal olarak gerçekleştirilecek 
olup, derneğin kendi gelirleriyle faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve dernek finansal 
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borçlanma yasağına tabi olacaktır. Değerli büyüklerime ve hukuk alanında uzman kişilere 
sormak istiyorum.  
Benden sonra eğer söz alacak varsa, beni aydınlatırlarsa sevinirim. Sportif A.Ş.Genel 
Kurulunda,Galatasaray Spor KulübüDerneğinin finansal borçlanma yasağına tabi olacağı bir 
karar alınabilir mi? Tutanakta aynen böyle yazıyor. Tekrar okuyorum tutanağı. Galatasaray 
Spor Kulübü Derneği ve şirketimizin ayrışması finansal olarak gerçekleştirilecek olup, okey. 
Derneğin kendi gelirleri ile faaliyetleri sürdürmesi sağlanacak ve işte zurnanın zırt dediği yere 
geliyor. Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır. Sorumu tekrar ediyorum. Sportif 
A.Ş.Genel Kurulunda,Galatasaray Spor KulübüDerneğinin finansal borçlanma yasağına tabi 
olabilmesi kararı alınabilir mi? Devam ediyorum. Şirketin borçlanma, teminat, takyidat 
yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi, konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme 
planını etkileyebilecek temel ticari konular, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi 
tutulacaktır. Bu da demek oluyor ki, atacağımız her adım, alacağımız her borç, yapacağımız 
her şeyde biz tamamen tahmin ediyorum Bankalar Birliğinin oturtacağı, içimize birinin ön 
onayına tabiyiz her konuda.  
Şimdi burada bir muamma konu var. Muamma konu da şu, Sportif A.Ş. ile Derneğin 14 üncü 
maddeye göre ayrılması çok keskin olarak yazıyor. Peki, son birkaç senede 100 milyon 
civarında olan derneğin üzerindeki borç, 1 milyar 300 milyar, 200 yada 400 aralığında yani 1 
milyarın çok daha üzerinde bir rakama gelmiş durumda.  
Bu Sportif A.Ş.’de artık bütün kontroller bankalar birliğinin eline geçtiğinde, her şeye onlar 
karar verecek, burada öyle yazıyor çünkü. Bütün ön onaylar, ön şey. Kalkıp da derlerse ki 
dernek bir zahmet sportife olan şu 1 milyar küsur borcu kapatsın. Galatasaray Spor Kulübü 
Derneği, şu anda bir geliri olmadığına göre ne ile kapatacak bunu? Burada herkes en başta 
dünyanın en değerli arazilerinden biri olan Galatasaray Adasının çok ciddi bir tehlikede 
olduğunun farkında mı? Bunu tarihe bir kayıt düşmek istiyorum. Biz Sayın Başkanımıza bir 
görev süresi verdik, 3 yıl seçtik. Ben de kendisine oy verdim. Fakat sorum şu, biz 3 yıllık 
seçmemize rağmen, 9 yıllık Galatasaray’ın diğer dönemlerini de, Başkanların önümüzdeki 
diğer Başkanların dönemlerini de içine kapsayacak şekilde bir anlaşmayı geniş bir 
konsorsiyum yani Genel Kurul veya hadi vazgeçtim Genel Kuruldan, Galatasaray’ın 25 yıl ve 
üzeri 2010 senesine kadar 30 seneydi, 2010 senesinde 25 yıla düşürüldü. 25 yıl ve üzeri yani 
bu camianın en kıdemli en tecrübeli insanlarının bir arada olduğu Divan Kurulunda en 
azından bu konuyu tartışmadan, bir konsensüs sağlamadan, 9 yıllık anlaşmaya imza atması 
ne kadar doğru? Başta Başkanımız ve Yönetim Kurulu olmak üzere herkesin elini vicdanına 
koyup düşünmesi lazım. Biz demiyoruz ki yapmayalım. Biz demiyoruz ki, Sayın Mustafa 
Cengiz bu borçtan sorumludur. Bu borç 20 seneden beri gelen, üst üste gelen bir borç. 
Borcun en büyük sebebi, her bir Başkanın istiyorlarsa alınabilirler, her bir Başkanın o sene 
şampiyonluğu en büyük vizyon ve hedef edindiği, edinmesi sebebiyle bu borca geldik. Hiçbir 
Başkan önümüzdeki 10 sene ile ilgili bir vizyon veya bir çalışma veya bir proje ortaya 
koymadı. En büyük projeleri devamlı her Genel Kurulda, son Genel Kurulların hepsi zaten 
gayrimenkul genel kurulu oldu. Bütün Başkanların vizyonu, bu sene şampiyon olalım, 
olamazsak e zaten Riva var, Florya var, gayrimenkul projesi var. Hatırlarsanız Ünal Aysal 
Başkandan başlayarak, yapılan bütün Genel Kurulların hepsi, istisnasız gayrimenkul genel 
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kuruluydu ve ben o Genel Kurullarda çıktım, bütün Başkanlardan, Ünal Aysal Başkandan, 
Dursun Özbek Başkandan, Mustafa Cengiz Başkandan biraz da futbol projeleri konuşalım, 
futboldan para kazanma projeleri konuşalım, sadece gayrimenkul projeleri konuşuyoruz diye 
3 Başkandan da Genel Kurullarda ricada bulundum. 
Fakat, hiçbir Başkan ileriye dönük futbolla ilgili herhangi bir projeden konuşma, herhangi bir 
proje önümüze sunmadı. Şimdi biz bunları konuşurken biz bunları konuşurken, bizim 
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz küstüm ben Divan Başkanına, deyip Divan üyelerini 
cezalandırırken, dünyada ne oluyor? Bir iki örnek vereceğim. Manchester United kulübü, 
içinde bulunduğumuz Aralık ayında tiktok denilen bir kanal var. Şu an dünyadaki en önemli 3, 
4 tane kanaldan biri. Bunlarla özel bir anlaşma imzaladı. Yaratıcılık ve yeniliğe odaklı, tiktok 
kanalı yarattılar ve dünya çapındaki genç izleyicilerin peşinden koşuyorlar. 
Özel içerikler üreterek, dünyadaki bütün Manchester United taraftarlarını veya gönül veren 
veya hayranlarına bir dijital deneyim yaratıyorlar. 
Juventus ne yapıyor? Juventus, amazon prime var, biliyorsunuz Netflix var. Amazon Prime 
var. Bunlar yeni dijital platformlar. Juventus spor kulübü bu amazon prime ile anlaşma yaptı 
ve tarihte ilk olarak bir spor kulübü, 3,99 euro aylık bir bedelle amazon prime platformunun 
içinde kendi özel içeriğini yapan, videolarını yapan, belgesellerini yapan bir program sahibi 
oldu. Biz ne yapıyoruz? Biz kurullar gönderdi mi raporları, göndermedi mi? Başkan bu acaba 
şeye katılacak mı? Yönetim Kurulu, katılmayacak mı? Biz bunlarla uğraşıyoruz. Battıkça 
batıyoruz. Çünkü biz hep bugündeyiz. Bizim hiç yarınımız yok. Diyeceksiniz ki ya bugün, 
eminim şimdi Yönetim Kurulundan tanıdığım da bazı arkadaşlarım, tanıdıklarım diyeceklerdir 
ya, sen bugün bizim ne ile uğraştığımızı biliyor musunuz? Ya 20 senedir aynı şey. Biz ama 
Tarık Çamdal’a 11 milyon Euro bulup ödemeyi biliyoruz. Biz birçok oyuncuya milyonlarca 
Euro ödemeyi biliyoruz. Bunu başarabiliyoruz. Ama biz bir vizyon ortaya koyacak bir ekibi 
Galatasaray’da kurmayı bir akademiyi Galatasaray’da kurmayı, bunu başaramıyoruz. Kimse 
bana dolayısıyla söylemesin. Herkesin takkesini önüne koyup, artık bugünden değil, bugünle 
beraber bir miktar parayı ayırarak Tarık Çamdal’a ödenenin onda birini ayırarak, 
yarınlarımızla ilgili bir şey yapma zamanı geldi, geçiyor. 
Peki burada .....biz burada bulunanlarla uğraşırken, katılırdı, katılmazdı, işte Divan Kurulu 
şapkası ile mi katılıyor, yoksa Yönetim Kurulu üyesi şapkası mı? Bir de soruyoruz, acaba 
hangisi ile katılıyorsunuz Kaan Bey diye. Ha biz bunlarla uğraşırken, Borussia Dortmund, 
uluslararası pazarlamasını daha ileriye götürebilmek, Asya’da daha fazla hayran elde 
edebilmek için, özel bir yazılım şirketi ile küresel bir ortaklığa imza atıyor. Barselona ne 
yapıyor? Barselona nesnelerin interneti ve yapay zekâ ile ilgili proje yürütüyor. Biz ne 
yapıyoruz? Acaba katılsak mı Divan Kuruluna, katılmasak mı Divan Kuruluna? Başkan 
katılacak mı, katılmayacak? Biz bunlarla uğraşıyoruz.  
AC Milan ne yapıyor? Bir spor ve yazılım şirketi ile ortaklık kuruyor. 450 milyon hayranı 
olduğu, inandığı bir pazarda, 100 den fazla bölgede yayınlanan maçlarında bir sadık hayran 
kitlesi yaratmaya çalışıyor. Niye? Bunlara AC Milan kulübü başkanı şunu dedi. Ortak, onlar 
sponsorlarına ortaklarımız diyor. Biz sponsorlar diyoruz. Çünkü bizim için sponsorlar önemli 
değil, versin parayı bugün de yarın kimse suratına bakmıyor sponsorun. Adamlar ortağımız 
diye bakıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz unutacağım Milan başkanının şeyini. Şunu 
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anlatmaya çalışıyorum. Biz, Avrupa ile aramızdaki fark, maddi olarak açılmıyor, zihinsel olarak 
beyin olarak açılıyor, vizyon olarak açılıyor, çap olarak açılıyor. Esas problem burada. 
Herkesin bunu görmesi lazım. Galatasaray UEFA kupasını kazandığında finaldeki örneğini 
alalım, Arsenal kulübü ile bütçesi aynı mıydı? Arsenal kulübü 10 kat daha büyüktü bizden 
bütçe olarak. Maddi olarak ezip geçip, 5 kere daha ezip geçip bir 5 kere daha ezip geçecek 
maddi güce sahipti. Kim kazandı beyler UEFA kupasını? Biz kazandık. Dolayısıyla maddi olarak 
farkın açılması değil. Zihinsel olarak, vizyonsal olarak farkın açılması inanılmaz bir yer. 
Dolayısıyla bütün problem ve bütün tehlike burada. Dünyada, adam ne diyor? Milan 
kulübünün başkanı. Müsaade ederseniz okuyayım şuradan. AIM sports ile ortaklarımıza 
katma değer sağlayacağını bildiğimiz, özel marka çözümleri sağlama tutkumuza uygun bir 
ortak seçtik diyor. Yani adam ortağı ile özel marka çözümleri sağlama tutkusuna sahip. 
Demece bakabilir misiniz? Bizim Başkanımız, ne yapıyor? Divana katılmıyor, oraya küs. 9 yıllık 
sözleşmeye herhangi bir danışmadan imza atmak üzere, şu anda görüşmeleri götürüyor. 
Galatasaray Spor Kulübünün bütün geleceğini, Adamızın geleceğini tehlikeye atabilecek 
şeyleri hiçbirimizin haberi olmadan yürütüyor. Bizlerle paylaşmıyor.  
Dünya ne yapıyor? Westham, yapay zeka destekli bir şirketle anlaşıyor, veya teknologies diye 
bir şirketle anlaşıyor. Niye anlaşıyor biliyor musunuz? Bakın, okudum çok enteresan bir şey 
yakaladım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Adamlar diyor ki yapay zekâ kullanımının en önemli 
faydası, futbolcuların mevcut gelişim aşamalarına net yardım mı? Değil. Performansların 
değerlendirmelerine katkı mı? Değil. Hocaları ile daha şeffaf ve dürüst bir ilişki elde 
etmelerini sağlıyor diyor. Bakın hocaları ile daha şeffaf ve dürüst. O genç çocuklar, bizim 
Türkiye'de bunu futbolun içerisindeki herkes bilir. Alt yapılarda çok Ozan Kabak var. Alt 
yapılardan Galatasaray Spor Kulübü çok büyük kazanç sağlanabilir. Bununla ilgili ne bir proje 
var? Bununla ilgili ne bir denetleme ve kontrol mekanizması var. Bununla ilgili ne bu işin 
başında, bu işe ticari bakan bir vizyon sahibi profesyonel var, bununla ilgili ne de işin başında 
bu vizyona sahip bir Yönetim Kurulu üyesi var.  
Dolayısıyla adamlar, adamlar yapay zekânın futbolcunun geleceği ile kulüple ilgili dürüst 
ilişkisi olmasını sağlamasını düşünüyorlar. Bizde ne oluyor biliyor musunuz, çocuklar? Kimin 
tanıdığı var, kim kimin yakını, kim kimin akrabası, o kadar düzgün, yetenekler bazen tanıdık 
bulamadığından dolayı veya onun bunun adamı, şeyi olmadığından dolayı harcanıyor ki, 
adamlar orada da oluyor ki, demek ki yapay zekâyı bunu engellemek için kullanmaya 
başlamışlar. Biz neredeyiz? Biz hâlâ bugünün derdindeyiz, yarını kimse düşünmüyor. Yarınla 
ilgili kimse konuşmuyor. 
Dolayısıyla ben herkesin dikkatine şunu getirmeye çalışıyorum. Bizim bütün 5 ay sonraki 
yapılacak seçimlerdeki Başkan Adaylarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen ciddi olun, lütfen 
ciddi çalışın, ciddi projelere sahip olun. Bugünü değil, bugünle beraber azıcık bütçe ile 
yarınları yaratacak kişileri Galatasaray Spor Kulübüne kazandırın, yarınları düşünün, ona 
küstüm, buna gelmiyorum, ona bozuldum değil. Galatasaray sevgisi ile her yere, her dakika 
gelin katılın ve paylaşımcı olun. İletişim en önemli şey. Lütfen iletişimi doğru dürüst yapın.  
Fenerbahçe’nin oynadığı bir Başakşehir maçında, bizim hiçbir şekilde devreye girmememiz 
lazımken, hangi vizyon sahip yöneticimiz karar verdiyse, Başakşehir maçı ile ilgili biz tweet 
atıyoruz. Bütün hafta hakem hataları konuşulması gerekirken, dönüyor herkes Galatasaray, 
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Fener şeyini, bu kadar güzel, Fenerbahçe’ye bu kadar güzel bir iyilik nasıl yapılabilir ya? 
Zamanında biz, geçen sene futbol kulüpler birliği tarafından aforoz edilmedik mi, aleyhimizde 
yazı yazılmadı mı? İmzalar atılmadı mı? Biz bundan muzdarip olmadık mı? Nasıl olur da böyle 
bariz, bütün Türkiye'nin konuşacağı, hakem hataları olduğu bir şeyde, haftada biz devreye 
gireriz, bizimle de maçı değil, Başakşehir’le maçı, bize ne ya. Ve biz tweet atıyoruz veya 
Fenerbahçe’ye müthiş kıyak çekiyoruz. Bu mu iletişim vizyonu? Lütfen herkes şapkasını 
önüne koysun, takkesini önüne koysun, biraz daha ciddi olalım. Teşekkür ediyorum 
Başkanım.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Emir Kıvırcık’a teşekkürler. Bölgesindeki bir internet kesilmesi nedeniyle toplantının 
başında bağlanıp konuşacak olan ancak şimdi konuşturabiliyoruz, söz hakkı verebiliyoruz. 
Sayın Füsun Kantemir’i bağlayabilir miyiz? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Sayın Kantemir, duyabiliyor musunuz? Sayın Kantemir kullandığınız cihazda zannediyorum 
mikrofon yok, biz sizi duyamıyoruz. Mikrofonunuzu da hiç göremiyorum. Kullandığınız 
cihazda bir mikrofon bağlantısı gözükmüyor. Başkanım maalesef Füsun Hanımda bir 
mikrofon gözükmüyor. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
O zaman şey yapalım. Sayın Aydın Alav’ı alalım. 
 
Füsun Kantemir 
Geldi ses. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Ses gelmiş, Füsun Hanım buyurun. 
 
Füsun Kantemir 
İyi akşamlar diliyorum, sevgili DivanBaşkan Yardımcım, sevgili Divan üyelerim, bu arada 
teknik servise de teşekkür ediyorum. Çok yordum onları. Ben 6821 Füsun Kantemir. 7 
yaşında rahmetli Gündüz Kılıç beni ve kardeşimi alarak, Kulübümüze 65 sene önce üye yaptı. 
Benim rahmetli babam, Fuat Dinçer de Divan üyesiydi. Biz Galatasaray adasında büyümüş 
çocuklardık. Sporcu arkadaşlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi, bizim Galatasaray’ın 
voleybolcusu, rahmetli Egemen Güredin ve eşi benim can arkadaşım, İffet Cağaloğlu. Ben bu 
sene onların oğlunu ve torunlarını Kulübümüze önermek istedim. Bugüne kadar ses gelmedi. 
Ben de onun üstüne sicili aradım, sekreter benim bu ricamı, sorumu cevaplandırmak üzere, 
Sicil Başkanına ileteceğini, onun da beni arayacağını söyledi. Bugüne kadar hiç cevap 
alamadım. Ve ben şimdi sormak istiyorum. Bu çocuklar kulübe alındılar mı? Alınmadılarsa, 
sporcumuzun, eski bir sporcumuzun oğlunu ve torununu almadıysak, kimleri aldık? 
BunlarıSicil Kurulunun bizim Divana açıklamasını istiyorum. Bana söz verdiğiniz için teşekkür 
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ederken, hepimize, başta ülkemize ve Galatasaray’ımıza şanslı, sağlıklı bir yıl diliyorum. 
Teşekkür ediyorum Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Biz,Divan üyemiz Sayın Füsun KantemirHanımefendiye çok teşekkür ederiz. Eminim ilgili 
Kurullar gerekli mesajı alıp şey yaparlar. Almışlardır diye temenni etmek istiyorum. 
Bağlayamadığımız Murat Gönenç’i bir bağlayalım. Cihaz değiştirmiş.  
 
Murat Gönenç 
Alo.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Biz sizi duyuyoruz. Buyurun. 
 
Murat Gönenç 
Hayırlı günler. Nihayet görüşme şerefine nail oldum. Herkese saygılar, hürmetler sunuyorum. 
Yeni yılın Galatasaray’ımıza ve tüm spor alemine hayırlar getirmesini Allahtan temenni 
ediyorum. Benim, iki konu hakkında şey konuşacağım. Bunu şu anda tahmin ediyorum ki, 
Kaan Kançal da dinliyordur. Bakın storelarda büyük bir çarpıklık var. Storelardan mal almak 
istiyorsunuz ya da ürün almak istiyorsunuz, çok çok yüksek. Geçen hafta bir arkadaşıma, yurt 
dışına hediye futbol topu gönderecektim. Bizdeki bir futbol topu 200 lira, başka 
Fenerbahçe’de 80 lira, Beşiktaş’ta 60 lira. Lütfen, bakın aynı ülkede yaşıyoruz, aynı paraları 
ödüyoruz ve şu andaki herkesin sıkıntısı had safhada. Onun da ötesinde gelirler %27 azalmış 
diyor. Tabii ki azalır. Çünkü hiçbir şeye bakmıyorsunuz. Bizdeki stadın oradaki storelarda 
Galatasaray eski sezon futbol formaları, 110 lira, aynı şey, Nike’da, outlet mağazalarında 35 
lira, e tabii ki %27 azalacak. Bir günden bir güne Kaan Kançal gidip oraya baktı mı? Araştırdı 
mı, ya da beni arayıp, ki öyle bir şey zaten yapmıyorlar, bir fikrimi sordu mu? Ya bir gün bir 
araştırabilir. Onun da ötesinde en önemli şey, ben 50 senedir Galatasaray içindeyim. 
Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim 28 senedir. Kızımı üye yapamadım ve bakın 4 senedir 
giriyoruz ve boş çıkıyoruz. Burada en azından bir Divan Kurulu üyelerine belli bir kontenjan ya 
da belli bir kontenjan ayırmasını isterdim.  
Galatasaray’a bizim verdiğimiz sevgilerin, saygıların ve güzelliklerin, Galatasaray’dan da biz 
aynen görmek isterdik, fakat bu yeni yönetim, maalesef ve maalesef yeni yönetim 
demeyeyim de şu andaki yönetim bunları yapmıyor. Onun dışında da fazla konuşmak 
istemiyorum. Çok çok da üzgünüm. Bir de özellikle Başkanımızı hassaten istirham ediyorum, 
Başkanımız iyi bir insan, iyi bir Galatasaraylı, ama lütfen bizim Divan, bizim basın 
toplantılarımızı yapacağımız yerlerimiz vardır. Mezarlıklar, falan bunun yeri değildir. Özellikle 
ona rica ediyorum. Herkese sevgiler sunuyorum, yeni yılınız herkesin kutlu olsun. İyi ki 
Galatasaraylıyız, iyi ki varız, hepinize saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
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Sayın Aydın Alav’ı bağlayalım lütfen. Toplantımız 4 saate yaklaşıyor. Ben o yüzden sabrınıza 
sığınarak konuşmacılara da biraz daha öz konuşmalarını rica etmek durumundayım, özür 
dileyerek. Sayın Aydın Alav buyurun. 
 
Aydın Alav 
Sayın Başkan Yardımcım ve Sayın Divan üyeleri, ben herhangi bir söz talebinde bulunmadım 
ama bana resen söz vermiş olmanız da beni onurlandırdı, tekrar tekrar teşekkür ederim. 
Zaten çok kısa konuşulmasını haklı olarak önermektesiniz. Ben de ona uygun davranacağım. 
6883 numaralı kulüp ve buna bağlı olarak da dolayısıyla Divan üyesiyim. Galatasaray 
Liseliyim. İlkokuldan itibaren, ortaokuldan itibaren benim küçük bir dileğim var, biraz önce 
belirtildi. Sanırım benden iki önceki konuşmacı hanım kardeşim belirtti. Ben de kulüp 
üyeliğinin sadece Galatasaray Liselilere yönelik olmamasını ve üyelik başvurularının ivedilikle 
sonuçlandırılmasını diliyorum. Bu vesileyle değerli Galatasaray Kulübümüzün başarıdan 
başarıya koşmasını yürekten diliyorum. Tüm Camiamıza yeni yılda sağlık ve mutluluklar 
dilerim. İyi günler efendim. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Aydın Alav’a özlü konuşması ve kısa konuşması için teşekkür ederiz. Sıradaki 
konuşmacımız Hikmet Kerim Sucu.  
 
Hikmet Kerim Sucu 
Sesim geliyor mu acaba? 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Geliyor Hikmet Bey, buyurun. 
 
Hikmet Kerim Sucu 
Ben şunun için söz aldım. Aşağı yukarı ben de eski bir milli sporcusuyum, spordan gelen bir 
Galatasaray Divan üyesiyim, Genel Kurullara ağabeyim, oğlum, kızım ve takım arkadaşlarımla 
geliyorum ve hep Genel Kurulda çıkıp bir söz alıp oturmayı düşündüm. Çünkü zamanımız 
çalışıyor Genel Kurulda, tıpkı bu Divanda olduğu gibi. İyi konuşup, iyi önerilerde bulunanların 
sözleri başım üstüne. Ama kısa konuşup, herkesin sabrını taşırmadan, kısa bir konuşmalı 
Genel Kurulu ve de Divan toplantılarını hasretle bekliyorum. Bu kadar, bu vesileyle yeni 
yılınızı kutluyorum. Kısa konuşma konusunda lütfen ağabeylerim, ablalarımın ve 
kardeşlerimin bu konuşmaya uymaları konusunda önemle rica ediyorum. Teşekkür 
ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Biz de Sayın Hikmet Kerim Sucu’ya hem özlü, hem kısa konuşması için çok teşekkür ederiz. 
Ben konuşmacı olarak son 3 konuşmacı Sayın Kaan Kançal’ın el kaldırdığını görüyorum, Remzi 
Sanver’i görüyorum ve Sayın Mete Başol’u görüyorum. Kaan Bey acaba bağlanmak istiyorsa, 
Kaan beyi bağlayalım. Sayın Kançal’ın ekranı açıldı. Sayın Kançal bizi duyuyor musunuz? Sayın 



52 
 

Kaan Kançal bağlanamadı herhalde. Sayın Remzi Sanver’i alabilir miyiz? Buyurun Sayın Remzi 
Sanver. 
 
Remzi Sanver 
Değerli DivanBaşkan Yardımcım, değerli Divan heyeti, Divan Kurulumuzun kıymetli üyeleri, 
9160 sicil numaralı Remzi Sanver, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Benden önceki birçok 
değerli konuşmacının değindiği bir hususun belki tekrarı olacak ama, bunun o kadar önemli 
olduğunu düşünüyorum ki, hem altını çizmek, hem de değerli Yönetim Kurulumuza mütevazı 
ve kalbi bir çağrıda bulunmak istedim.  
Değerli Divan üyeleri, Galatasaray çok müstesna bir gelenektir. Bir spor geleneğidir, bir 
eğitim geleneğidir, bir aydınlanma geleneğidir. Biz Türkiye'nin belki de en köklü 
geleneklerinden bir tanesinin mensubuyuz. Bizim aramızda tabii ki farklı fikirler olacaktır, 
anlaşmazlıklar olacaktır. Hatta gerginlikler olacaktır. Ama neticede bizim böyle bir geleneği 
paylaşan, bundan dolayı birbirini seven insanlar olmamız gerekir ve sorumluluklarını, 
olgunlukla taşıyan insanlar olmamız gerekir. 
Bu açıdan değerli Yönetim Kurulumuzun Divan toplantılarına katılmama kararını başta 
Yönetim Kurulumuza ama Galatasaray’a yakıştıramadığımı ifade etmek isterim. Paralar, 
borçlar, bankalar birliği, bunların hepsi hallolur. Biz bunların üstesinden gelebilecek bir 
camiayız, ama Galatasaray gelenekleri bir kere zedelenirse, onun telafisi güç olur. Eğer 
Yönetim Kurulumuzun Divanla ilgili bir üzüntüsü, sıkıntısı varsa, onun da ifade edileceği yer 
burasıdır. Dolayısıyla kendilerinin bu kararlarını gözden geçirmelerini, tevazuyla ve saygıyla 
kendilerinden istirham ediyorum. Değerli Başkan Yardımcım arz ediyorum. Dinlediğiniz için 
çok teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Remzi Sanver’e sağduyulu ve Galatasaray örf, ananesini hatırlatan konuşması, özlü 
konuşması için teşekkür ederim,Divan heyeti adına.  
Kaan KançalBeyi tekrar bağlayalım. Kaan Bey buyurun.  
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Mikrofonunuz kapalı SayınKançal. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Geliyor mu şimdi? 
 
Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Geliyor, buyurun. Buyurun. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı Kaan Kançal 
Değerli Divan, tekrar saygılarımı sunuyorum. Şimdi bir iki, hemen çok kısa. SerolBey, not 
aldım. Dedi ki biz bu %50 gelirlerle nasıl yaşayacağız? Şimdi tabii bu %50, 60, 70, bunlar 
yapılandırmanın teknik konuları, ben bunlara girmek istemiyorum. Ben bir Divan Kurulu üyesi 
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olarak, beyaz faaliyet kitapçığımızdaki mevcut veriler üzerinden düşüncelerimi paylaşmak 
istiyorum ki, bu nedir? 
Şimdi SerolBeye ben şunu, bütün üyelere şunu hatırlatmak istiyorum. 2018 yılında bu 
Yönetim Kurulu göreve geldiğinde, o tarihteki faaliyet kitabındaki verileri incelerseniz, bizim 
bıraktım %50’yi, 10’u, 20’yi, tüm gelirlerimiz temlikliydi. Yayın hakkı gelirlerimizin tamamı 
temlikliydi, gişemizin tamamı temlikliydi. Bakın ben bir iki tane loca satıp, onun geliri ile 
ödeme yapmak için uğraştığımızı, çaba sarf ettiğimizi hatırlıyorum. Yani arkadan, Emir Bey, 
Emir Kıvırcık Bey dedi ki, gayrimenkuller. Ada. Adayı ayırın, fakat diğer tüm 
gayrimenkullerimiz ipotek altındaydı. Ve biz temerrütteydik. Yani yapılacak bir şey, vardıysa o 
zaman yapılırdı. Hiç kimse gelip bize, hiçbir kreditör gelip bize biz size kredi verelim, para 
verelim diye yalvarmıyor ki. Biraz önce anlattım. Birinci yapılandırmayı yaptık, en azından 
biraz gelirlerimizi, nakit akışımızı rahatlattık. Önümüzü açtık. Pandemiden dolayı, anapara 
ödemesiz dönemde, ödememiz gereken Mayıs ve Kasım faiz taksitlerini ödeyemedik. Her 
şeyimiz ipotekte, temlikte. Yani kreditör bir şey yapmak istiyorsa, şu anda yapabilir zaten. 
Yani bir de ben bunu 2+7 yıl yapılandırayım demesine gerek yok.  
Bizim yönetimimizden önceki yönetimde de gerek yoktu. Söylüyorum, tüm gelirlerimizin 
%100’ü temlikliydi.  
Murat Bey, Mağazacılıkla ilgili, Mağazacılığın bir Yönetim Kurulu var, bir Genel Müdürü var. 
Kendileri dinlemiştir. Dinlemişlerdir. Ben sadece motivasyon kaybı olmasın diye bir şeyi bir 
daha hatırlatmak istiyorum. Pandemiye rağmen, 2019 Mayıs kapanışı ile 2020 Mayıs 
kapanışını karşılaştırdığımızda ki, 2020 Mayıs mali yılının içine, pandeminin 3, 4 ayı giriyor. 
Mağazalarımız kapandı, sıfırlandı cirolar. Ona rağmen rakip kulüplerimiz arasında mağazacılık 
gelirlerini artırmış tek kulüp, Galatasaray Spor Kulübüdür, %11 gelirini artırmıştır. Hepinize 
saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Kaan Kançal’a açıklamaları için teşekkür ederiz. Sıradaki son iki konuşmacıyı 
görüyorum. Mete Başol. Sayın Mete Başol’u bağlayabilir miyiz?  
 
Mete Başol 
Görünüyor muyum acaba? Pardon.  
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Ekranınızı çevirmeniz gerekiyor. Evet, görüyoruz. Buyurun. 
 
Mete Başol 
Tamam. Sayın Divan heyeti, Sayın Divan üyeleri ve izleyen tüm Galatasaraylılara, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Çok kısa konuşacağım. İki gündür bu yapılandırma anlaşması ile ilgili 
çeşitli yorumlar yapılıyor ve de bunun genelde olumsuz bakıldığı, şartların ağır olduğu ve de 
Galatasaray’a uzun vadede faydalı olamayacağı şeklinde ciddi bir görüş birliği var. Buna ben 
de katılıyorum, bu görüşlere. Fakat o zaman bunları yapmadığımız zaman, ki yapılması 
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taraftarı değilim, onu söyleyeyim. Divanın, özellikle Divan üyelerinin çözüm önerileri ile de 
ortaya çıkması gerekiyor. 
Dolayısıyla hepimizin belki ileriki Divan toplantılarında çözüm önerilerini de konuşmalarımıza 
katarsak, Galatasaray’a daha çok faydası olacağını ve bu çözüm önerilerinin belki Mayıstaki 
seçimlere doğru, aday olacak yönetimlere bir yol, bir fikir de göstereceğini düşünüyorum ve 
seçimin de tamamen Galatasaray’ın yapısı ve ileriye dönük hayati bekası üstüne geliştirilmiş 
projeler üstünden değerlendirilmesini arzu ediyorum. Kendimce, gönlümden bu geçiyor. 
Şöyle, çok kısa dediğim gibi söylemek istediğim şey, ileriye dönük olarak bu çözüm önerilerini 
önermek. Ben şu anda aslında şu anda değil de, kaç senedir düşündüğüm bir şeyi, kısaca 
ortaya atmak babında söylüyorum. Bugün bizim konuşulan yapılarda hele hele içinde 
olduğum dünya ve ülke ortamında borç alarak yaşamamız mümkün değil. Hiçbir şekilde 
böyle bir şey yok dünyada.  
Bu artan faiz ortamları, sıkışan likidite, bütün bunları düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla bizim 
acilen bir sermaye girişine ihtiyacımız var. Sermaye ya dışarıdan bir sermayedarla olabilir. 
Yada içeriden, içerideki sermayedarlarla olabilir. Bugün bizim sportif şirketinin piyasa değeri 
yaklaşık 2,1 milyar TL, bugün eğer Genel Kurul dediğim gibi, tartışma açmak ileriye dönük, bu 
şu anda değil de ileriye doğru tartışma açmak için söylüyorum. Genel Kurul üyeleri, bu 
şirketin %30, 40’ını satın alsa, kulübe yaklaşık 800 milyon lira civarında bir sermaye girişi olur. 
Bu sermayeyle de Sportif’e olan borcun çok önemli bir bölümünü halledip, Sportif’i düzlüğe 
çıkarıp, ondan sonra Kulüp üstündeki projelerimizi de bu seçim döneminde yönetimlerin 
nasıl kulübü sürdüreceklerini, faaliyetlerini sürdürecekleri üstüne kafa yormaları ve bunun 
üstüne de bir seçim politikası gelişmesinde fayda olduğunu görüyorum. 
Lütfen borç kelimesi, yapılandırma kelimesi, bizlerin hiçbir çaresine dert değildir. Bugün 
yapılandırma olsa hangi faizden olacak bu iş ve bu şey nasıl hayatını sürdürecek, bu Sportif 
A.Ş. ve Kulüp olgusu? Hemen hemen imkânsıza yakın gibidir. Dolayısıyla en önemli katkı 
sermaye katkısı olacaktır. Dışarıdan bir yabancı yani yabancı derken, Türk veya Türk olmayan 
diye kastetmiyorum. Kulübün dışından bir sermayedar arzu etmiyorsak, o zaman kulüp kendi 
manevi hissedarları, maddi hissedarları durumuna geçmek durumunda olacaktır diye 
düşünüyorum. Ve bunları ileriki Divanlarda da çözüm önerileri olarak bunu ben kendim şey 
yapıyorum. Başka çözüm önerileri olarak tartışmalara girebilirsek daha faydalı olacağını 
düşünüyorum.  
Sevgi ve saygılarımı sunup, tüm camiaya sağlıklı bir yıl diliyorum. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Sayın Mete Başol’a çok teşekkür ediyoruz, Divan heyeti adına.  
Birçok arkadaşımız biliyordur, Sayın Mete Başol çok kıdemli bir bankacı ve dolayısıyla 
saygıdeğer Yönetim Kurulumuza tavsiyemiz Galatasaray hazirunundaki gerek hukukçular, 
gerek kıdemli bankacılar, hukukun her alanındaki e-ticaret konusunda da pazarlama ve diğer 
uzmanlık dallarından, yani Galatasaray’ın en büyük aseti olan Kulüp üyelerinin, Divan 
üyelerinin potansiyelinden yararlanmak, ortak akılla hareket etmektir.  
Ben bir son konuşmacı görüyorum. Sayın Cem Tanlar. Bağlayabiliyor muyuz?  
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
Kendisi sistemde yok. Çıkış yapmış zannediyorum Başkanım. 
 
Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan 
Tamam. O zaman yaklaşık 4 saat süren bu yoğun şeyle geçen, müzakerelerle geçen Divan 
toplantımızı kapatmadan önce, öncelikle 1,5 saat sonra başlayacak olan Trabzonspor 
maçında, başta Fatih Terim, Divan üyemiz Fatih Terim hocamız başkanlığındaki teknik ekibe 
ve futbolcularımıza başarılar diliyoruz, Divan heyeti adına. 
Sonra da kapattığımız 2020 yılındaki olumsuzlukları yaşamayıp, yeni yılın, 2021 yılının 
Camiamıza huzur, üyelerimize de sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. 
Oturumu kapatıyoruz efendim.  
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