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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 13.30’da video konferans olarak 
yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Arkadaşlar hazırsanız, yeterli çoğunluğumuz olduğunu görüyorum. Burçin Bey, katılımcı 

sayısını biz dahil, alabilir miyiz acaba? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Şu anda 72 kişiyiz Başkanım, ama artıyor hızla. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Şimdi toplantıyı açıyoruz. Değerli Divan üyelerimiz, bizleri takip eden sevgili üyelerimiz, değerli 

basın emekçileri ve Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül vermiş hayatlarını armaya 

adamış, kıymetli taraftarlarımız, 

Nisan ayı olağan Divan toplantımıza hoş geldiniz. Pandemi şartlarında bu toplantımızı yine 

video konferans olarak yapıyoruz. Hepinize sağlıklı günler dileyerek, bugünkü Divan 

toplantımızı açmak istiyorum. 

Şimdi her zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan 

uğruna yaşamlarını yitirmiş kahraman şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu, 1 numaralı üyesi 

Ali Sami Yen ve arkadaşları ve geçen bir aylık süre içinde ebediyete intikal etmiş olan, vefat 

listesini alabilir miyiz acaba? 

Divan üyemiz 2683 sicil numaralı, İbrahim Fazıl Göknar, ki kendisi 7 yıl Yönetim Kurulu 

üyeliğimizi ve 1946-1951 döneminde futbolculuğumuzu yapmıştır, 3488 sicil numaralı Divan 

üyemiz, Ahmet Özden Baltacı, 4014 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Hüsameddin Gökay, 

4182 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Tevfik Güneş, 5411 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 

ve sigorta sektörünün duayenlerinden Mehmet Erdal Yolageldili, 8538 sicil numaralı Divan 

Kurulu üyemiz Hakan Özkaykı, 9633 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Hüseyin Perviz Pur, 

bugün vefat eden 10091 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Şevket Ahmet Atalık, 

Kulübümüzün 8750 sicil numaralı üyesi, eski Başbakan ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlarından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, 10593 sicil 

numaralı Kulüp üyemiz ve tenis dünyasının önemli isimlerinden İhsan Can Üner, 11652 sicil 

numaralı Kulüp üyemiz emekli Albay Aral Akat ve Kulübümüzün 12272 sicil numaralı üyesi Prof. 

Dr. Necmi Dayday, ki kendisi nükleer mühendis olup, uzun yıllar atom enerjisi kurumunda, 

uluslararası atom enerjisi kurumunda nükleer müfettiş olarak birçok uluslararası denetime 

katılmıştır. Ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için saygı duruşuna davet ediyorum 

(Saygı duruşu yapıldı). 

Teşekkür ederim, ruhları şad olsun, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.  

Değerli Galatasaraylılar, pandeminin yine hepimizi evlerimize hapsettiği, güzel bir cumartesi 

gününde, hepinize Divan Kurulumuz adına sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

Dün itibariyle, dün 23 Nisandı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin açılışının 101 inci yıldönümüydü. Ulusumuza ve tüm dünyaya kutlu olsun.  
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Şimdi her zaman olduğu gibi gündemi okuması için Sayın Öner Kılıç’tan rica ediyorum. Öner 

Bey gündemi paylaşabilir miyiz lütfen katılımcılarımızla.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sanırım Öner Beyin bağlantısında bir sorun var Başkanım, müsaade ederseniz ben devam 

edeyim toplantıyı sürdürmek adına. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Lütfen, lütfen Burçin Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Gündem: 

1. Mart ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 

3. Futbol dışı branşların durumu hakkında genel görüşme. 

4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi 

5. Kapanış. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Çok teşekkürler. Değerli katılımcılar Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Teknik arkadaşlar 

gündem oylamasını açabilir miyiz lütfen? Süre yeterlidir, oylamayı kapatabilir miyiz? Burçin 

Bey, sonuçları alabilir miyiz lütfen? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Şu anda bizler dahil, 104. Yani katılımcı olarak 100 üyemiz mevcut. 80 üyemiz oy kullandı. 

Tamamı gündemi onayladılar.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Okunan gündem katılan üyelerimizin, sayın üyelerimizin oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin birinci maddesine geçiyoruz. Mart ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya 

sunulması. 

Bilindiği üzere her toplantıdan sonra toplantı tutanağı ses kaydından bir uzman tarafından 

deşifre edildikten sonra Divan heyetimiz tarafından kontrol edilerek gsDivan.com Divan web 

sayfamızda paylaşılmaktadır ve 5 kişilik heyetimizin ıslak imzalı imzaları ile Divan arşivinde 

muhafaza için kaldırılmaktadır. Dolayısıyla eğer okumuşsanız ve mutabıksanız, son toplantı 

tutanağımızı yazıldığı ve sizlere sunulduğu haliyle oylarınıza takdim ediyoruz efendim. 

Burçin Bey oylamayı açabilir miyiz lütfen? Burçin Bey süre yeterli midir acaba? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Yeterlidir. Kapatabiliriz, oylamayı.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Oylama sonucunu alalım lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Tabii. Toplam 86 üyemiz oy kullandılar, şu anda katılımımız 105 kişi, 85 kişi evet, 1 kişi hayır 

oyu kullanmıştır.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

O zaman tutanak Mart, 2021 Mart Divan toplantı tutanağı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  

Gündemimizin ikinci maddesine geçiyoruz. Divan Başkanlığına gelen ve giden evrakın 

okunması. Divan Başkan Yardımcımız Nedime Canipek Konuksever’den rica edebilir miyiz 

acaba, gelen ve giden evrağı okur musunuz? 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Nedime Canipek Konuksever  

Tabii. Değerli hazirun, gelen evrak olan olmasa da, Galatasaray Yönetim Kurulu seçim 

duyurusunu dikkatinize sunmak istiyoruz.  

Olağan seçim genel kurul toplantısına çağrı, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili 

maddeleri gereğince kulübümüzün olağan seçim genel kurul toplantısı, 22 Mayıs 2021 

Cumartesi günü saat 10 da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda, yeterli çoğunluk 

olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü, aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu. 

Gündem:  

1. Açılış. 

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması. 

3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının söylenmesi. 

4. Seçimler. 

4a) Kulüp başkanı,  

4b) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri,  

4c) Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri,  

4d) Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri,  

4e) Sicil Kurulu asil ve yedek üyeleri, 

5. Kapanış 

 

Bu kulübümüzün sitesinde yer alan bir duyuruydu, dikkatinize sunduk. Şimdi de Giden Evrak 

kapsamında, Divan Kurulu Başkanlığının seçim erteleme duyurusunu dikkatinize sunmak 

isterim. 

Değerli üyemiz, TC İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan kısmi 

kapanma genelgesinde yer alan 6 ncı madde uyarınca, 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı 

duyurulan Divan Kurulu Başkanlığı seçimi, geniş katılımlı genel kurul niteliği taşıdığından ileri 

bir tarihe ertelenmiştir. 

Aynı sebeple seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 

Divan Başkanlığı aday tanıtım toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı 



4 
 

seçim tarihi bilahare açıklanacaktır. Saygılarımızla, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu 

Başkanlığı.  

Not: TC İçişleri Bakanlığının 14 Nisan 2021 tarihli genelgesi, 6 numaralı, 17 Nisan 2021 tarihine 

kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst 

kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları, geniş katılımlı her türlü 

etkinliklere izin verilmeyecektir. 

Evraklarımız bu kadar, teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Divan Başkan Yardımcımız Sevgili Nedime Canipek Konuksever’e çok teşekkür ederiz. Ben bu 

konuda bir açıklama yapmak istiyorum. 

Şimdi biz bu kısmi kapanma genelgesi olmadan, yayınlanmadan, seçimli Divan toplantımızı 

malum Nisan ayı içinde tüzüğümüze göre yapmamız gerekiyor. Açıklamıştık, ancak kısmi 

kapama gelince, mecburen 17 Mayıs sonrasına erteleme durumunda kaldık. Şunu açıkça ifade 

edelim, biz Divan Başkanlık heyeti olarak, 17 Mayıstan sonra pandemi şartlarında yine İçişleri 

Bakanlığı, sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğünün, yani hep dernekler masası olarak ağzımız 

alışmış kullandığımız makamın yönergeleri doğrultusunda biz Mayıs ayı çıkmadan ilk fırsatta 

Divan başkanlık seçimimizi yapmayı planlıyoruz. Ama şu anda maalesef bir tarih veremiyoruz. 

Bu kısmi kapanma durumu kısmi açılma veya tam kapanma, şu anda da bir varsayımda 

bulunmak çok da doğru değil. Pandemi şartlarında yapabildiğimiz en erken tarihte yapmayı 

uygun gördük ve öngörüyoruz. Bunu Galatasaray kamuoyuna ifade etmek isteriz. 

Önümde bir tutanak özeti, oyladığımız tutanak özetini alabilir miyim yansı olarak?  

Saygıdeğer hazirun, malumunuz biz 3 yıllık dönemimizin, yani 2018-2021, 2018, 15 Nisan 

tarihinde ekip olarak seçildik. 21 Mart 2021 Pazar günü saat 13 te yine video konferans olarak 

yaptığımız toplantıda dönemimizi, 3 yıllık dönemimizi tamamladık. Nisan ayı içinde de olağan 

seçimli Divan Kurulu toplantımız vardı. Yani Nisan ayında herhangi bir toplantı yapmayı 

önermemiştik. Seçimli genel kurulumuzu yapıp, dönemimizi sonlandıracaktık. 

Sonlandırdığımız dönemde yeni döneme geçecektik. 

Ancak bu toplantıyı, bu seçimli toplantımızı yapamadığımız için, bu ay da tüzük gereği, aylık bir 

toplantı ihdas etmek durumunda kaldık. Şimdi ben demin oyladığımız toplantı tutanağından 

Sayın Eşref Hamamcıoğlu’nun Divan Kurulu başkanlığı ile ilgili ifadelerini özetlemek istiyorum. 

Sayın Eşref Hamamcıoğlu şöyle diyor: ‘Bildiğiniz gibi benim bugün yöneteceğim bu Divan, son 

Divan toplantım. Etik değerlerden dolayı, bundan sonraki Divan seçimine kadar yapılacak 

Divan toplantılarında sizin aranızda olacağım. Divan üyelerimiz arasında olacağım. Tüzüğümüz 

gereği bu toplantıyı kıdemi en eski olan Başkan Yardımcımız yönetecektir. Ama dediğim gibi bu 

benim son Divan toplantım olacak, ama sizlerin arasında olmaktan da gurur duyacağım her 

zaman’. 

Bu oyladığımız Divan tutanağının 50 nci sayfasında yer alan konuşma kesiti. Yine Sayın Eşref 

Hamamcıoğlu, 57 nci sayfasında, yani son 58 inci sayfası imza sayfasıdır. Sondan bir önceki 

sayfamızda tutanağın, şöyle ifade ediyor:  

‘Biz bir dönemi Mart ayı olması nedeniyle tamamladık. Bundan sonra yapılabilecek bütün 

Divan toplantıları Nisandan itibaren belirlenecek seçim tarihine göre, Divan Kurulu seçim 
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tarihine göre akış sağlanacaktır. Ben de bugünden itibaren, biraz evvel de söylediğim gibi, artık 

Divan Başkanlık makamını bırakıyorum. Her ne kadar Divan toplantıları devam edecekse ve 

aranıza dönüyorum’. 

Şimdi Divanın çalışma prensiplerini yansı olarak alabilir miyiz? 100 ve 101 inci maddeler. İlgili 

tüzük maddelerini.  

Saygıdeğer hazirun, malumunuz tüzüğümüzün 100 numaralı maddesi, 100 üncü madde, Divan 

Kurulu Başkanlığının seçimini düzenlemektedir. Burada kırmızı ile işaretlenmiş iki maddeyi 

dikkatlerinize sunuyorum. 100.1, Divan Kurulu 3 yılda bir Nisan ayında, kendi Başkanını, iki 

başkan yardımcısını ve iki yazmanını seçmek üzere, Başkan, yokluğunda kıdem başkan 

yardımcısı tarafından toplantıya çağırılır. 100.6 ile devam ediyorum. Divan Kurulu 

Başkanlığının yeni seçime 6 aydan az bir süre kalması boşalması halinde, seçim yapılmaz, 

Başkanlık Divanının en kıdemli başkan yardımcısı Başkan olur.  

Bir sonraki slayt lütfen. Yine 100.1 numaralı maddemiz, çalışma yöntemini Divanın 

belirlemektedir. Bunu okuyorum. Divan Kurulu çalışmaları, Divan Kurulu Başkanı, Başkan 

yardımcıları ve yazmanlar tarafından yürütülür. Boşalmaları halinde, yerlerine ilk toplantıda 

yenileri seçilir ve yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar.  

Bu slaytları kaldırabiliriz. Şimdi bu durumda Divan Başkan Yardımcımız Sayın Nedime Canipek 

Konuksever’in de okuduğu, Kulübümüzün seçimli olağan genel kurul takvimi, ne diyor, seçim 

tarihini ilk toplantıyı 22 Mayıs, ikinci toplantı, fiili toplantı tarihinde 29 Mayıs Cumartesi günü 

olarak ilan ediyor. Yani bundan sonra Divanın çalışmaları şu şekilde devam edecek. Müsaade 

ederseniz arz edeyim. İlk toplantı tarihi olan 22 Mayıstan 15 gün önce, yani 7 Mayıs Cuma günü 

mesai bitimi olan 18 e kadar, tüzüğümüzün 61 inci maddesine göre, Kulübümüz Başkanlığı için 

aday olan ekipler, başkan adaylarını ve kurullarındaki asil ve yedek üyeleri, 100 imza ile, en az 

100 imza ile ve toplam 44 kişilik listeyi, buraya dikkat çekerim, 7 Mayıs 2021 Cuma günü 18 e 

kadar Divan Kurulu Başkanlığına iletecekler. 

Şimdilik bu açıklamanın kamuoyu, Galatasaray kamuoyu için tatminkâr olduğunu 

düşünüyorum ve gündemimize geçiyoruz. Gündemimizin 3 üncü maddesi, futbol dışı 

branşlarımızın durumu. Burada özellikle yanlışlıkla amatör ve genel bir deyişle amatör şubeler 

olarak geçen Kulübümüzün dernek kısmına bağlı olan 14 branş, bunları vakit kaybı olmaması 

açısından biliyorsunuz, listelemeyeceğiz. Gündemimizin bu maddesinde söz almak isteyen var 

mı acaba? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım şu anda söz almak isteyen 3 kişiyi görüyorum. Ahmet Şenkal Bey de vardı ama, 

sehven mi elini indirdiler bilmiyorum. Bu arada ben müsaade ederseniz kısaca şunu 

hatırlatmak isterim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Tabii ki. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Ekranın alt kısmında görülen, en azından benim ekranımda öyle. ‘Raise Hand’ şeklinde bir el 

kaldırma işareti vardır. Ona basarsanız sizin de söz almak istediğinizi anlıyoruz efendim. 

Müsaade ederseniz Sayın Başkan ben Sayın Ahmet Şenkal’a, daha önce İkinci Başkanlığımızı 

yapmış olduğu için öncelik vermek istiyorum. Ve kendisini davet ediyorum.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ahmet Şenkalı bağlayalım lütfen. 

 

Ahmet Şenkal 

Geliyor mu sesim acaba? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sesiniz geliyor ama sizi göremiyoruz Ahmet Bey. 

 

Ahmet Şenkal 

Bir dakika onu da yapmaya çalışayım. Galiba, şimdi tamamız. Teşekkür ederim Burçin kardeşim 

sağ olunuz söz sırasını verdiğiniz için, vakit kaybetmeden hemen başlayayım, diğer 

konuşmacılara da yeterli zaman kalsın istiyorum. Efendim Divan Kurulu Başkan Yardımcımız 

Sevgili Aykutalp kardeşim, değerli çalışma arkadaşları, muhterem hazirun, bizi izleyen, 

dinleyen, saygıdeğer Galatasaraylılar, öncelikle hepinize ve hepimize, sağlıklı günler diliyorum 

ve daha nice Divan Kurulu toplantılarında beraber olabilmek umut ve arzusuyla yaklaşık 8 

dakika kadar sürecek konuşmama başlıyorum. 

Değerli Galatasaraylılar, iki konum var. Ben izninizle önce futbol dışı branşlar mevzuunda kendi 

branşımdan söz edip daha sonra tekrar sizi işgal edeceğim herhalde, çünkü 4 üncü maddeyi de 

güncel konularda da söz almak istiyorum. İkisi birleşik olarak yapmamı eğer tensip ederse Sayın 

Divan onu beraber yapar bitiririm, ama hayır, ayrı ayrı olacak derse Divanımız, ona da riayet 

ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Gündeme bağlılık anlamında, ayrı ayrı yapmanızı, bir veya birçok kez şey almanızda bir beis 

yok. O anlamda gündeme bağlı kalmakta yarar var.  

 

Ahmet Şenkal 

Tamam, öyle olsun. Ben vakit tasarrufu açısından demiştim, olsun. Peki, o zaman daha kısa 

süren konuşmamı yapayım. Efendim bu konuda yani yıllardır beri yaptığım gibi, şimdi de 

birazcık bildiğimi sandığım kürek şubemizden size bahsetmek istiyorum.  

Ben kendi şubemden bahsedeceğim, umarım diğer branşların mensupları da bu konuşmamın 

içeriğinde kendi durumlarına uyan ifadeler bulacaklardır. 

Bakınız değerli hazirun, yıllardır kulübün sırtındaki yükler olarak görülen ve zaman zaman 

kapatılmaları bile telaffuz edilen, amatör şubelerden biri de kürek şubemizdir. Bir zamanların 

bu popüler branşı, ne yazık ki günümüzde, eski günlerini anar şekildedir. Bir anlamda ne yazık 
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ki can çekişme durumundadır. Şimdi burada madem ki bir aile toplantısı yapıyoruz, gelin 

gerçekleri konuşalım. 

Bakınız bırakın ülkemizi, Avrupanın en güzel tesisine ve konumuna sahip kürek şubemiz bugün 

ilgisizlikten, altını çizerek tekrarlıyorum, ilgisizlikten, maalesef resmen sun’i teneffüsle 

yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Başta ben, bir çok arkadaşlarımız defalarca yöneticilerimizi uyardık. Bakın fırtına geliyor, 

sporcularınızı ayırmayın, kürekçilerinizin de sırtını 40 yılda bir de olsa sıvazlayın dedik. 

Anlatamadık. Gözden uzak, gönülden uzak o gencecik çocuklar, efendim yalnızlığa tesislerinde 

terk edildiler. 

Şimdi size somut bir örnek vereyim, bakınız son 3 yılda kürek takımlarımız, tam 12 adet Türkiye 

kupası ve Türkiye şampiyonası organizasyonuna katıldılar. Yahu her salona, her stada koşan 

Başkanımız, yöneticilerimiz, hadi hepsinden geçtik, o şubenin sorumlusu olan Yönetim Kurulu 

üyesi, bir tek kez uğramaz mı oralara. Ya ne yapıyor bizim çocuklar, ne yiyor, ne içiyor, nasıl 

yarışıyor? Üstlerinde ne var, başlarında ne var, demez mi? Demediler, uğramadılar. Neden 

uğramadılar? Çünkü orada kamera yok, efendim televizyon yok, beyanat yok. O zaman uğrama 

da yok. Şimdi tesislerimizde 100 e yakın sporcumuz var. İçlerinde emin olun, Başkanlarını, 

yöneticilerini canlı olarak gören yok. Son birkaç ay evvel, Köyceğiz’de kürek şampiyonası 

yapılıyor. Şubeden sorumlu idareci, İstanbul'da protokol tribününde futbol maçı seyrediyor, 

sonra biliyorsunuz işte küfür müfür oldu, bilmem federasyon ceza filan oldu. Onlar işin detayı. 

Ama görseniz içiniz acır. Şu son şampiyonada, bir avuç sporcumuz, başlarında sadece şubenin 

profesyonel idarecisi var.  

Ezeli rakiplerine karşı savaşmaya çalışıyorlar. Ezeli rakip, davulu ile, zurnası ile tankıyla, 

topuyla, tüfeğiyle, efendim yöneticileriyle, ikinci başkanlarıyla gelmişler. Biz onlarla 

savaşacağız. Savaşmaya çalıştılar. Maalesef savaşamadılar. Ve üzülerek ifade ediyorum. Biz 

hayatımızda görmediğimiz ve bundan sonra da göremeyeceğimiz bir hezimete uğradık o 

şampiyonada. E, peki kimsenin umurunda mı bu? Değil tabii. Bakın bu hezimetin üzerinden 2 

ay geçti. Hâlâ Küçükçekmece’ye giden yok, arayan yok, soran yok. Bir rapor isteyen yok, ya ne 

oldu, ne bitti, neden oldu? Nasıl yaptınız? Diyen yok. Sezona 9 antrenörle başlayan şubede, 

son antrenörümüz de geçen hafta istifa edip gitti. Şu an tesis hayalet şehir gibi, ben burada 

dile getirmesem, eminim kimsenin haberi bile olmayacak. 

Gelelim sonuca, kısa keselim, şimdi değerli hazirun, çok kıymetli Galatasaraylılar. Tamam bu 

yıl gitti, ama gelecek yıl en azından kıpırdanmak için, yeni yöneticilerimizin efendim bir çaba 

göstermeleri şart. Yüksek sesle duyuruyorum. Şubenin doğrulması için formül basit. Bu atom 

formülü değil. Amerikanın yeniden keşfi de değil. Burada Divan üyesi şampiyon kürekçilerimiz 

var. Hepimiz yardıma hazırız. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti senelerce. Geldik kaç yaşına. 

Çağırsınlar, gelelim, elimizi taşın altına sokalım, durumu düzeltmeye çalışalım ve düzeltelim. 

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, sonra sizi tekrar birkaç dakika söz alıp rahatsız edeceğim. 

Söz verdiği için Divan Başkanlığına ve beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, değerli 

Galatasaraylılar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Ahmet Şenkal’a kendi uzun yıllar emek verdiği, kürek şubesi için yaptığı detaylı 

açıklamalar için teşekkür ederiz. Bir Divan üyesine yakışan fikri takibi sürdürdüğü için. Sayın 

Mehmet Bilen’i görüyorum. Sonra da Taner Aşkın Beyefendiyi görüyorum. Bağlayabilir miyiz 

lütfen. 

 

Mehmet Bilen 

Merhaba.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Merhabalar. 

 

Mehmet Bilen 

Sayın Divan Başkanı, değerli Divan üyeleri, herkese iyi günler diliyorum. Gündemimiz futbol 

dışı branşların durumu. Bu tanım spora bakış açımızı bir yerde gösteriyor. Spor şubelerimize, 

futbol gözlüğü ile bakıyoruz. Şu anda bizim kulübümüzde futbol dışında, yüzme, sutopu, kürek, 

yelken, juto, atletizm, satranç, briç, tenis, binicilik ile voleybol ve basketbol şubelerimiz 

bulunuyor. Basketbol şubesi mali açıdan diğer şubelerle birlikte ele almak son derece yanlıştır. 

Basketbol amatör değildir, rakipler holding takımlarıdır, basketbol gizli profesyonel bir şubedir. 

Basketbol şubesinin son 25 yıllık mali bütçe ortalaması alındığında, kulübün toplam borcu 

içinde, basketbolün payının yüksek olduğu görülür. Artık basketbol bir a.ş. olarak bundan sonra 

basket a.ş. olarak devam etmelidir faaliyetine, çok daha yararlı olur. 

Basketbol dışında 11 amatör şubenin temel sorunu, mali durumlarıdır. Amatör şube 

bütçelerinde göz ardı edilen hususlar vardır. Bunların altını çizmek istiyorum. Kulübün 

bugünkü toplam borcunun yaklaşık 300 milyar lira, 3 milyar lira, 300 değil. 3 milyar lira, yarısı 

futbol kaynaklıdır. 

Bu da yanlış, acele yapılmış, tabii bu sene için değil, yıllardan beri verimsiz futbolcu 

transferlerinden kaynaklanmaktadır. Gerçek 10 amatör şubenin, voleybol dışındaki gerçek 10 

amatör şubenin kulübün bugünkü toplam borcu içinde olması gereken payı, %1 veya 2 

düzeyindedir. Bunun altını çiziyorum. Amatör şubeler kulübe mali yük oluyor denilerek, yanlış 

algı yaratılmaktadır. Bu söylem kulübe sadece futbol penceresinden bakan yönetimlerin işine 

gelmektedir. Gerçek amatör 10 şubede 1000 sporcu vardır. Bu şubeler Türk sporunun rekorlar 

ve milli takımlar yönünden lokomotifidir. Bu şubelerdeki sporcuların %90’ı yüksek öğrenimde, 

üniversitede okumaktadır. Galatasaray Kulübümüz için son derece kıymetli insan kaynağıdır 

bu şubeler. Bir kulübün gerçekten büyük kulüp olması için futbol dışında da bu ve benzeri 

şubelerde faaliyetleri olması gerekir.  

Bu nedenle ülkemizde, Türkiye'de gerçekten büyük iki kulüp vardır. Diğer ligdeki kulüpler, 

futbol ağırlıklı kulüplerdir. Yurt düzeyindeki diğer kulüpler de ihtisas kulüpleridir. Şimdi 

şubelerin bütçelerinde göz ardı edilen birtakım hususların altına değineceğim. Altını çizeceğim. 

Amatör şubelere uzun yıllar hep sadece gider kalemleri yazıldı. Hiç gelir kalemleri yazılmadı. 

Gelir yok farz edildi. Bu şubelerin savunucuları da yoktu. Örnek veriyorum. Yüzme okulları, 

spor okulları, gelir kalemleri, yıllarca o şubelerin geliri olarak gösterilmedi. Yelken şubesine 

bağışlanan dairelerin kira gelirleri, uzun yıllar yazılmadı, şahsi girişimlerimiz sonucunda, en 
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sonucunda bu gelir olarak oraya kaydedildi. Amatör şubelerin kulübe kazandırdığı tesislerin 

gelirleri, başka yerlerde gösterildi. Futbol ana kulübün anlaştığı reklamların, sektöründen 

şubeler kendilerine reklam alamadı. Bu engellendi, çünkü denildi ki, büyük bir finans kuruluşu 

ile yapıyoruz. Tamam, ama bu tabiatıyla şubelerin gelir kaynaklarını kuruttu. Kulüp merkezinde 

reklam ve sponsorluk çalışması yapan kişiler, öncelikle sadece, futbol ve loca satışına vakit 

ayırdı. Var gibi gösterildi, ancak amatör şubelerle bu konuda maalesef ilgilenilmedi. Amatör 

şubeler için tahsis edilen tesisler, sırasıyla söylüyorum. Maslak’ta binicilik, Çekmece’de kürek, 

Ergün Gürsoy olimpik yüzme havuzu, yüzme şubesine. Tenis ve voleybolün şu anda faaliyet 

gösterdiği Taç spor tesisleri ki, biz bu tesisleri belli bir bedelle aldık. Fakat bu bedel bu tesislerin 

bulunduğu Ataşehir’in göbeğindeki büyüklüğü göz önüne alınırsa, son derece cüz’i bir 

rakamdır. Bu arazini zaten belediye tarafından spor amacıyla tahsis edilmiştir. Taç spor kulübü 

çeşitli sorunlarla bunu bize devretmiştir. Neticede bunun kökeni spordur, spor faaliyetidir ve 

bize de çok cüz’i bir bedelle yine spor amacıyla bu tesis gelmiştir. Kalamış koyu, tüm koy, 

Kalamış’ın tüm koyu, yelken ve su sporlarına ayrılmıştır. Bizim oradaki varlığımız bu nedenledir. 

Florya’nın bir bölümü ve hatta şunu söyleyeyim, Riva’yı aldık diyoruz. Riva sembolik bir 

bedelle, Galatasaray Kulübüne, spor kompleksi kurulsun diye verilmiştir. Bu kadar tesisin, 

geliri, nereye yazılıyor. Tesisleri alırken, şubeler var. Spor var. Ama bu tesislerin işletmesi ve 

gelirine gelince şubeler yok. 

Gerçek amatör şubelerde makul bir düzeyde maddi destek sağlanan sporculara bazen biz 

profesyonel diye bakıyoruz. Yani herhangi bir yüzmede, kürekteki bir sporcuya, makul bir 

destek sağlandığında, bu amatördür, profesyonel değildir. Bugün federasyonlar artık faaliyet 

programlarını çok artırmışlardır. Haftada 5 gün, 6 gün ağır antrenman yapılmaktadır. Her gün 

ağır antrenman yapan amatör sporculara, yol, yemek ve eğitim desteği vermek profesyonellik 

değildir. Bir futbolcu ile bir basketbolcu ile trilyonluk paralarla cüz’i destekleri aynı kefeye 

koymayalım, kaldı ki buna karşılık devlet bu amatör şubeler nedeniyle, kulübe ciddi düzeyde 

vergi iadesi yapmakta, yani bir yerde para vermektedir. 

Bu şubelerin bir tanesini ele, örnek olarak alacağım ve burada olması gereken bütçesinde, 

ancak olmayan gelirlerini örnek olarak sunacağım. O da sutopu şubesi. Bugün sutopu 

şubesinde olmayan gelir kalemlerini sırasıyla söylüyorum. Havuziçi reklamlar. Tüm dünyadaki 

sutopu havuzlarının içi reklamlarla doludur, bizde bir tane yok, çok şükür. Havuz dışına cephe 

reklamı, yok. Havuzun adı, Türk Telekom Stadyumu gibi, yıllık makul bir bedelle, 300 bin, 400 

bin, 500 bin bir otomobil firmasına, bir süt firmasına, bir bisküvi firmasına çok rahatlıkla verilir. 

Yok. Çünkü niye? Bu konuda bir çalışma yok, niyet yok. Takım sponsorluğu, şapkalara. Havuz 

tesisinin büfe geliri. Yok. Gerek yok. Yani amatör şubede böyle şeylere gerek yok.  

Havuz tesisi bünyesinde, pek çok, Avrupa'da, her yerde var. Olabilecek bir satış reyonunda, 

tekstil ürünleri, havlu, tişört, mayo gibi olayların, satış ve geliri, bu hem sutopunda, hem 

yelkende Kalamış’ta olabilir ve bu şubelere yönelik, sadece şeye değil, sutopuna, yelkene değil, 

yüzme ve diğerlerine yönelik, yapılacak organizasyon gelirleri. Geceler, diğer gelirler veya basılı 

ürün gelirleri. Hiç biri yok. Çünkü böyle bir niyet yok. Yalnız bunun bugünkü yönetimin ötesinde 

bir durumu var. Yani bu yıllardan beri yok. Ne üyelerimizde böyle bir gayret var, ne efendim 

oradaki sosyal komitelerde var. Ne yönetimlerde var. Amaç zaten amatör şube gelirlerinin en 
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alt düzeyde tutulması. Şimdi bütün bunları söyledik. Ben bu sefer de somut olarak çözüm 

modeli öneriyorum.  

Şu şekilde, bütün bu amatör şubelerde sponsor ve reklam konusunda, satış yapacak ve 

komisyonla satış yapacak, satış, bir veya iki elemanıyla anlaşmak, bu dışarıdan da olur. Bir 

eleman, sadece amatör şubelere bakacak, küreğin, yüzmenin, yelkenin, biniciliğin 

pazarlamasını yapacak, o tesisin, o sporcunun, orada ne varsa, tesis adına biri uğraşacak. 

Kaynak, peki nereye satacak? 13 bin kulüp üyesi var. Bu bir, iki bu şubelerle ilgili ürünler var. 

Binicilik ürünü var, yelken ürünü var, yüzme var, sutopu var, var oğlu var. Yani bir kere bu 

ürünlerin oraya dönüşü. Esas göz ardı edilen her yıl E grubundan başvuran yüzlerce insan var 

ve bunların içinde durumları çok çok iyi olan, efendime söyleyeyim, büyük şirketler, 

armatörler, holdingler var ve bunların içinde bir şey vermeye yardım etmeye hazır da çok insan 

var. Bu potansiyel de boşuna duruyor. 

Bir de gelelim bir kaynağa daha, şu anda seçim arifesindeyiz, her dönem, seçimde başkan 

adaylarımız var. Bu başkan adaylarının bir bölümü de sembolik oylarla gidiyorlar. Medyada 6 

ay çıkıyor gidiyor. Şimdi bugün de ismi lazım değil ama bir bakıyoruz mesela bir tane aday diyor 

ki, biz diyor 35 milyarı yönetiyoruz, böyle bir ekiple geliyoruz. Çok güzel. Basında yer alıyor, 

peki Galatasaraya bir tane bir şubesinin bir elinden tutma, bu 35 milyarı yönetenlerden, ya 

birine telefon edin, birini bulun, bir sorun, var mı? Yok. Ama biz bunu yönetiyoruz. Öbür 

yandan bir başka aday diyor ki, işte diyor Galatasarayın milyarder başkan adayı diyor. Yine 

medyada, peki ya gel şuradan, bir şuraya bir şey ver, yok. Yani sonuçta var ama veren yok. 

Durum vaziyet bundan ibarettir, her şeyin temeli, ister istemez ekonomidir. Şubelerin 

ekonomisi de budur. Ancak amatör şubeler kulübe yük oluyor söylemi yanlıştır diyerek 

konuşmamı burada noktalıyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Mehmet Bilen’e çok teşekkür ederiz, bu futbol dışı branşlarda her ne kadar amatör şube 

olarak tanımlanıyor bunlar, ama şöyle bir bilgi vereyim. Galatasaray Spor Kulübü Derneğine 

bağlı bu 14 şubede, toplamda 1403 sporcumuz faaliyet göstermektedir. Bu Sayın Yönetim 

Kurulumuzun yayınladığı 31 Aralık 2020 faaliyet raporundan bu rakam alınmıştır. Şimdi aslında 

toplantının başında ben bu gündem maddesine geçtiğimizde şunu belirtmem lazımdı. Biraz 

geç olsa da onu belirtmiş olayım. Şimdi biz Divan toplantılarımızda her ay bir olağan toplantı 

yapıyoruz, genelde de Ağustos ayını oylayarak tatil yapıyoruz, yani senede 11 olağan toplantı, 

bunların 4 ünde zorunlu, tüzüğümüz gereği mali tablolar var. Dolayısıyla çıkardığımızda bu 7 

toplantıda biz bu branşları, gruplandırarak basketbol ve voleybol salon sporları olarak, su 

sporlarındaki 4 şubeyi ayrı bir toplantıya koyarak bir kategorize ederek toplantı verimliliğini de 

aksatmayacak şekilde, toplantı akışını akamete uğratmayacak şekilde bu şubeleri çok rahat 

tartışabiliriz. Birtakım çözümler üretebiliriz. Galatasaray Divan Kurulundaki, Galatasaray’ın en 

büyük aseti olan kıdemli insan gücünden yararlanabiliriz. Yeter ki, saygıdeğer yönetimlerimiz 

bu konuda paylaşımcı olsun. Bu konuda bir şey yapsın. Faaliyetimize, Divan faaliyetlerine 

yardımcı olsun diye düşünmekteyim. Bu arada başta sormayı unuttum. Saygıdeğer Yönetim 

Kurulumuzdan bu madde ile ilgili söz almak isteyen varsa, söz vermeye hazırız Divan heyeti 
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olarak. Onu belirtmiş olayım. Arada da söz alabilirler. Burçin Bey, sıradaki konuşmacımızla 

devam edelim. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sıradaki konuşmacımız Sayın Taner Aşkın, Taner Aşkın Bey bağlanırken, hemen onun işlemini 

yapayım. Ben isterseniz ondan sonraki konuşmacı sırasını da belirteyim. Sayın İbrahim Göknar 

sırada, Taner Bey’den sonra, Sayın Serhat Özalemdar ve Sayın Mehmet Rıfat Dede konuşmaları 

var. Şu anda bu gündem maddesi ile ilgili söz isteyen Taner Bey’den sonra 3 konuşmacımız 

daha var.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Peki, devam edelim.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Taner Aşkın duyabiliyor musunuz? 

 

Taner Aşkın 

Ben duyuyorum ve görüyorum. Sizler beni duyuyor musunuz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Duyuyoruz ve görüyoruz, buyurun efendim. 

 

Taner Aşkın 

Herkese iyi günler diliyorum. Önce Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan heyeti, Sayın hazirun ve 

Muhterem Galatasaraylılar. Bu Cumartesi gününde Galatasarayın sorunlarına zaman 

ayırdığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esasında bu maddede ben söz almak 

istemiyordum, ama bir iki şey söylemek zorunluluğu hasıl oldu. Onu özellikle belirteyim. En 

başta benden evvel iki konuşmacı arkadaşım, çok değerli Galatasaraylılar, gerek Ahmet Bey 

olsun gerek Mehmet Bey olsun, her ikisine de bu amatör şubelerin bugüne kadar yapmış 

oldukları en ufak şeyden haberdar olmaları ve Galatasaray kamuoyunu her fırsatta 

bildirmeleri, aydınlatmak istemelerinden dolayı, hem teşekkür ediyorum, hem de tebrik 

ediyorum.  

Onların söylediklerine benim ilave edeceğim çok az bir şey var. Şimdi bu çok önemli. Çok 

önemli. Galatasarayımızın, liseden bugün içerisinde 1400 tane sporcudan bahsettiğimiz 

grupta, Galatasaray Lisemizden acaba kaç kişi var? Önemli değil hangi branşta olursa olsun, 14 

branşta acaba kaç kişi var? Benim hatırladığım şöyle bir şey, Galatasarayımız bugün buralara 

geldiyse, içinden yetiştirdiği insanlar sayesinde geldi. 

Geçmiş senelerde bana futbol takımını say dediğiniz zaman, bu takımda 7 tane Galatasaray 

lisesinden yetişen oyuncu vardı. Ve direk oynuyorlardı, Turgayları mı söyleyeyim, Coşkunları 

mı söyleyeyim? Kimi isterseniz, Rober’i mi söyleyeyim, İsfendiyar abiyi mi söyleyeyim. Ne 

istiyorsanız, sayayım. Basketbola gelince, basketbolda ilk 5 in 3 tanesi mektepliydi, 3 tanesi 

mektepliydi. Gerideki ikinci beşin de iki tanesi mektepliydi, ama toplam kadronun içerisinde 
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yine 6, 7 veya 8 tane en az mektepli arkadaşımız vardı. Voleybola gelince aynı şey, aynı şey. 

Bugün soruyorum nerede bunlar? Ne olduk biz? Neden buralara geldik? Galatasarayın en 

önemli, en önemli insan kaynağı okuludur. Niye oradan bugüne kadar herhangi bir arkadaş, 

herhangi bir sporcu Galatasarayın ön sayfalarında yer almıyor? Bakın arkadaşlar çok önemli 

şeyler, bizim bugün şartlar dolayısıyla bir nebze olsun bazı şeylere çok hassasiyetle eğilmemiz 

gerekiyor.  

Dolayısıyla yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de, ne olursa olsun, ama ne olursa olsun 

mekteple olan temasımızı bir noktaya kadar taşıyıp, buradan tekrar alt yapısı mektebe ait olan 

insanlarla yollarımıza devam etmemiz lazım. Ben sözlerimi uzatmıyorum, burada nokta 

koyuyorum, çünkü bir sonraki grupta çok, belki birkaç dakikanızı da almak istiyorum. 

Müsaadelerinizi talep ediyorum, tekrar görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Taner Aşkın’a çok teşekkür ederiz. Tabii burada bizim dönemlerde de şampiyon 

atletlerimiz, basketbolcularımız yer alıyordu. Benim yani mektepte okuduğum yıllarda, yılları 

biliyorum. Ancak tabii bu 8 yıllık eğitimden sonra, yani bu 4+4+4 sistemi, sevgili öğrencilerin 

bir yarış atı gibi bir rekabetçi ortamda tamamen testlerle ve destlere gömülmesi, o bizim 

genetiğimizdeki sporcu yetiştiren bir mektep formatından uzaklaştırdı ama neler yapılabilir, 

bu konuda Divan Başkanlığı ama özellikle de Kulüp Yönetim Kurulumuza, yeni dönemde 

seçilecek yeni Yönetim Kurulumuza, rektörlük ve Lise Müdüriyetiyle birlikte bu konuda 

birtakım projeler geliştirmek düşüyor diye düşünmekteyim. Bu konuyu hatırlattığı için Sayın 

Taner Aşkın’a da çok teşekkür ederiz, Divan heyeti olarak. Sıradaki konuşmacımız. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sıradaki konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar. Tekrar bu vesileyle hatırlatmak isterim, İbrahim 

Bey bağlanırken, sonra Sayın Serhat Özalemdar ve sonra da Sayın Mehmet Rıfat Dede, bu 

maddeyle ilgili söz isteyen konuşmacılarımız. Sayın Göknar duyabiliyor musunuz? Sayın Göknar 

sesiniz gelmiyor, mikrofonunuz kapalı gözüküyor, onu da açarsanız, sizi duyabileceğiz, sizi 

görüyoruz. Hâlâ mikrofonunuz kapalı gözüküyor İbrahim Bey. 

 

İbrahim Göknar 

Şu anda geliyor mu? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Şu anda geliyor buyurunuz efendim. 

 

İbrahim Göknar 

Teşekkür ederim. Değerli Divan Kurulu heyeti, değerli Galatasaraylılar, herkesi sevgiyle 

selamlıyorum efendim. Bugünkü Divan toplantımız için de değerli Divan Kurulu heyetimize bu 

maddeyi görüşmeye açtığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Efendim gündemi 

gördüğümde öncelikle amatör şubelerimiz, daha doğrusu futbol dışı, ilk yazıda amatör şubeler 
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de vardı. O hususta ben de biraz dersimi çalıştım. Şimdi müsaadelerinizle yaptığım özet 

çalışmayı bilgilerinize değerli üyelerimizin de bilgilerine sunmak istiyorum. 

Öncelikle şunu hatırlatayım, Galatasarayın toplam gider bütçesi içinde, amatör şubelerinin 

tamamının payı, %10, 15 i geçmez. Mesela futbol şubemizin yıllık gideri 600 milyon liralar iken, 

amatör şubelerde de bu rakam 80, 90 milyon liradır ki, bu yılki 2021 planında yazan rakam da 

budur.  

Bugün malumunuz gündemde duyuyoruz, Galatasaray için Haziran ayında borçlarını ödemesi 

açısından sanıyorum, acilen 300 milyon liraya ihtiyacı var ve bu para aranıyor. Bu paranın 

amatör şubelerle hiçbir alakası olmadığına eminim. 

Şimdi son plana göre amatör şubelerimizin bütçelerine bakarsak, toplam olarak, futbol dışı 

şubeler, gelirler 51 milyon TL ve giderler 90 milyon TL sı olarak faaliyet raporunun 377 nci 

sayfasında, 2021 yılı için yazılmıştır. 

Yani eksi 39 milyon lira bir açık olacağı öncelikle belirlenmiştir. Tabii bu bütçeler hep bu şekilde 

yapılır. Gelirler hiçbir zaman tutmaz, giderler tam tersine o da tutmaz. Gelirler azalır, giderler 

artar. Bunu artık biz Galatasaray camiasında olağan bir durum olarak kabul etmeliyiz, maalesef 

böyle oluyor. 

Fakat burada benim dikkat çekmek istediğim bazı ilginç satırlar var. Şimdi onları bilginize arz 

etmek istiyorum. Öncelikle her şeye iki taraflı bakmalıyız diyorum. Çok doğru, ekonomik 

durum, her şeyde önemli. Sponsorluk vesaire gibi gelirler çok önemli. Ancak parayı verin, bize 

sponsor olun demekle de bu işler olmaz. 

Şimdi mesela sutopu şubemizin 2021 yılı için planlanan geliri 750 bin TL sı, gideri ise 2 milyon 

700 bin TL sı, diğer taraftan biraz sonra değineceğim, sutopundaki lisanslı oyuncu sayımız, 228.  

Satranç şubesinde ise ilginçtir, gelir bu yıl için 40 bin TL sı, gider 116 bin TL sı, ancak şubede 

faaliyet raporunda kişi sayısı yok. Şimdi sizlere bu bağlamda yine faaliyet raporundan oyuncu 

sayılarımızdan bahsetmek istiyorum. Aykutalp Bey doğru olarak, 1400 küsur toplam 

oyuncumuzdan bahsetti, sporcumuzdan bahsetti, ancak orada bir konuyu atlamayalım lütfen, 

çünkü o 1400 e ilave 252 tane de amatör futbol oyuncumuz var. Yaş grupları itibariyle, yani 

aslında bizim toplam Galatasaray camiamızda sporcu sayımız 2020 yılı 31 Aralık raporuna göre 

1685 tir. Şimdi geliyorum müsaadenizle şimdi mesela amatör futbol 2018 de 252, 2020 de 252, 

profesyonel 78 e 30, onu geçiyorum.  

Atletizm, biz anlaşılan atletizm şubemizi kapatıyoruz. 2018 de 373, atlet var. 2020 de 194. 

Basketbolda profesyonel diyoruz. 204 oyuncu var. 2018 de 235 2020 de. Voleybolda 211, 145. 

Kürek takımı, 101, 2018, 79 2020 sonu. Yüzme, 220 2018, 277 2020 sonu. Sutopu, 2018 de 

100, 2020 de 228, yelken 73 e 71. Bu şekilde gidiyor. En son tabii e-spor, 2018 de yok iken, 

2020 sonunda 21 kişi. Doğal olarak. Şimdi burada bu tabloya böyle baktığımız zaman, liste bir 

hayli kalabalık. Dediğim gibi, toplam sporcu sayısı 1700 civarında. Aslında bu muazzam bir güç. 

Bunların sadece bahsettiğimiz gibi, 50, 60 kadarı, o da futbol. Voleybol ve basketbolu da 

katalım. Profesyoneldir. Bakiye tamamen amatör sporcuda. Bana kalırsa Galatasarayda büyük 

resim budur. 

Amatör şubeler kamburdur demek yerine, tam tersine mevcutta duran bu büyük güçten, akıllı 

planlarla nasıl yararlanmamız gerekliliğini konuşmalı ve bu hususta sadece bu branşlar için yeni 

bir çalışma grubu kurularak ve yepyeni bir yol haritası çizilmelidir. 
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Şu an için söyleyeceklerim bu kadar, söz hakkı için çok teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın İbrahim Göknar’a detaylı sunumu ve araştırması için teşekkürler. bildiğiniz üzere, 

Kulübümüzün faaliyet raporu, yani 2020 yılı faaliyet raporu ve 2021 bütçe taslağı internet 

sitemize yüklendi. Bu 406 sayfalık bir rapor ve 60 küsur sayfalık da bir mağazacılık raporu var. 

Bu raporu detaylı olarak Sayın İbrahim Göknar’ın incelediğini, didik didik ettiğini biliyorum, 

zaten bu amatör şubeler konusunda da çok özenli bize ipuçları verdi. Bunları geçmiş yıllarla 

mukayeseli olarak, kendisine Divan Başkanlığı olarak teşekkür ederiz. 

Sıradaki konuşmacımızı alalım lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sıradaki konuşmacımız Sayın Serhat Özalemdar, öncelikle geçirdiği rahatsızlıktan sonra, çok 

geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hem Divan heyetimiz adına da ve sevgili eşine de 

acil şifalar diliyorum. Sayın Özalemdar duyabiliyor musunuz? 

 

Serhat Özalemdar 

Evet. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Geçmiş olsun, sizi aramızda sağlıkla görmekten çok mutluyuz, eşinize de acil şifalar dilerim. 

Kameranızı açar, açmayı tercih etmezseniz, siz bilirsiniz. Kamera şu anda kapalı. 

 

Serhat Özalemdar 

Kamera. Okey. Şimdi? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet. Sağlıklı gördüm, çok mutlu oldum, buyurunuz efendim. Söz sizin. 

 

Serhat Özalemdar 

Sayın Divan Kurulu, Sayın Divan Kurulu üyeleri arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. 

Bu arada rahatsızlığımızdan dolayı bizi arayan, mesaj çeken, bütün Galatasaraylı dostlarıma, 

ağabeylerime, arkadaşlarıma, kardeşlerime şükranlarımı sunarım. Çok çok teşekkür ederim, 

hepsine bir daha nezdinizde teşekkür ediyorum.  

Tabii ki bizim konumuz amatör branşlar ve benim de voleybolcu olduğumdan dolayı, voleybol 

şubesiyle ilgili bir iki laf edeceğim. Şimdi seçim takvimi açıklandı ama, olacak mı, olmayacak mı 

bilmiyoruz. Yeni seçilecek veya yeni yönetime gelecek kadrolar belli değil, kimin geleceği belli 

değil. Fakat ben Ocak, Şubat aylarında, Mart aylarında aşağı yukarı 2,5 ayda, voleybol 

antrenörlüğü olan arkadaşlarımla, uzun, detaylı bir voleybol şubesinin sorunları ve voleybol 

şubesinin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili detaylı bir rapor hazırladık. Aşağı yukarı 112 sayfa 

kadar tuttu bu. 
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Bu raporu bundan sonraki olacak seçimde kazanan yönetime kendilerine sunacağım. Yapılması 

gereken takip edilmesi gereken bu branşın kendini yönetebilecek, kendini finanse edebilecek 

durumda olması için, gereken bütün bilgiler o raporda var. Şimdiye kadar 10 senedir hep 

konuştuk, herkes hep eleştiriyorsun, işte çözümü de söyledik zamanında ama baktık ki sözle 

olmuyor. Bunu yazıya döktük, rapora döktük. İnşallah bundan sonra yönetimlere gelecek 

kişiler, bunlara bakar, okur, ilgilenir, bize de sorarlarsa, biz de voleybol şubesini hiç olmazsa 

istediğimiz gibi yönetebilir ve randıman alabilir, sonuç alabilir bir şube haline getirmelerini 

bekleyeceğiz. Onun takipçisi olacağım bundan sonra.  

Benim söyleyeceğim bir de şu var. Maalesef son senelerde yönetim kurullarına bu spordan 

gelen, yani biz Galatasaray Spor Kulübü olduğu halde, spordan gelen çok az sporcu 

yönetimlerde yer alıyor. Bu sıkıntı da şunu doğuruyor, yani o şube spordan gelmemiş ticari bir 

şirkette sahibi veya çalışan o branşın sorunlarını bilmeyen, o branştaki çalışan kişileri bilmeyen 

o branştaki federasyonları tanımayan kişiler, bu branşları yönetmeye kalktıkları zaman bir sürü 

sıkıntı yaşıyorlar. Yani benim söylemek istediğim, biz spor kulübü isek, en aşağı bizim Yönetim 

Kurullarında 3, 4 tane futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve de sporların su sporlarına ait bir 

kişinin en aşağı 3, 4 kişinin olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kendi branşımdan 

biliyorum, takım arkadaşım Yalçın Orhon zamanında, onun zamanında bayağı bir alt yapı için 

çalışmalar yapılmıştı. 

O alt yapıyı yaptıkları o zamanki, kurdukları sistem, bizi aşağı yukarı, 7 sene filan, 8 sene kadar 

hem A takımına, erkek takımına, hem bayan takımına alttan oyuncu gelmesini sağladık. Ama 

maalesef Yalçın Orhon’dan sonra gelen arkadaşlar, çoğuyla da ben hepsiyle de birebir de 

konuştum, maalesef, maalesef bu şeyi yürütmediler. Hatta içlerinden bir tanesi, bir gün bir 

görüşme yapıyoruz kendisiyle ya federasyon dedi müsaade etse dedi ben dedi, ben dedi şeyleri 

kapatırım dedi. Altyapıları kapatırım dedi. Efendim dedim, çünkü federasyonun şöyle bir 

zorunluluğu var. Birinci lige katılan takımların alt kategorilerde de takımları olması lazım ve 

bunlara liglere katılması lazım, zorunluluk var. Adam diyor, bu zorunluluk olmasa ben diyor bir 

tek A takımını bırakırım, gerisini kapatırım diyor yani, yani zihniyet bu.  

O yüzden de tekrar söylüyorum, lütfen başkan adayları amatör şubeler ve özellikle bilgi isteyen 

basketbol ve voleybol için lütfen daha dikkatli seçimler yaparlarsa iyi olur. Son bir ricam Okan 

kardeşime, tabii ki seçim olsa da olmasa da, kulüpler yürüyor. Kulüpler devamlılığını sağlamak 

zorunda. Belki daha belki şeyde belki uyarı olarak dedik, transferi çok erken yapıyorsunuz diye, 

benim naçizane tavsiyem kendisine, nasıl olsa bu seçim olacak, Mayısta olur, Temmuzda olur, 

Eylülde olur. Fakat duyduğumuz tabii ki bir anlaşmalar yapılıyor ama, lütfen bunları bir 

seneden fazla yapmayın, yani voleybol şubesinde, şimdi çok iyi bir yetenekli genç bulursunuz, 

ona 2 senelik, 3 senelik herkes yapar. Ama biz 30 yaşında, 28 yaşında veya 32 yaşında bir insan 

alıp da ona 2 senelik sözleşme yaparsak bu olmaz. Olmaması gerekir. O yüzden de rica 

ediyorum Okan kardeşim, seçim öncesinde tabii ki takımı kuracaksınız, ama rica ediyorum. 

Bunlara uzun, 2 senelik, 3 senelik kontratlar lütfen yapmayın. Bundan sonra gelecek kişilerin 

önünü açın, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize tekrar bu hastalığımız boyunca, eşim 

ve benim için yazdığınız ve aradığınız için, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı 

günler diliyorum. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Serhat Özalemdar’a spesifik voleybol şubesiyle çok ilgili olduğunu biliyoruz. Teşekkürler. 

kendisi bana hastaneye ilk yattığında, bu oksijen maskesiyle, oksijen desteği aldığı fotoğrafını 

attığında, doğrusu çok korktum yani, çünkü birçok olumsuz haberler alıyorduk, kendisini 

sağlıklı görmekten çok mutlu olduk. Kendisine ve saygıdeğer eşine ben de geçmiş olsun 

dileklerimizi buradan ifade etmiş olayım. Şu anda tedavi altında olan saygıdeğer Türker Arslan 

büyüğümüze de acil şifalar diliyorum bu vesileyle, Mehmet Rıfat Dede’yi bağlayabilir miyiz 

lütfen. Sayın Mehmet Rıfat Dede’yi bağlayalım.  

Sayın Mehmet Rıfat Dede, buyurun, sesiniz ve görüntünüzü kontrol eder misiniz lütfen? Teknik 

ekibimiz yardımcı olabiliyor mu acaba?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Maalesef kendilerinin kamerası ve mikrofonu kapalı gözüküyor. Kendilerinin açması gerekiyor, 

biz buradan onların durumuna müdahale edemiyoruz.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Söz hakkı baki olsun o zaman biz bir sonraki konuşmacımızı alalım, bu arada kendisi ile yazışıp 

yardımcı olmaya çalışalım. Sayın Metin Evrim’in el kaldırdığını görüyorum.  Sayın Metin 

Evrim’de de mi acaba aynı problem var? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Vallaha bilemiyorum problemin ne olduğunu kendilerinde ama, mikrofonları ve kameraları 

kapalı gözüküyor. Açarlarsa, kendilerini görüp duyabileceğiz. Ama zannediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

O zaman toplantı akışını bozmayalım, seri gidelim. Ben Sayın Mete Başol’u görüyorum, el 

kaldırdığını, onu alabilir miyiz? Sayın Mete Başol buyurun lütfen. 

 

Mete Başol 

İyi günler, Sayın Divan heyeti ve değerli Divan kurulu üyeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. Bu vesile ile covid ile cebelleşen tüm üyelerimize ve tüm Türkiye'deki hastalara 

acil şifa, sağlık çalışanlarına da güç ve sabır diliyorum. 

Çok kısa bir yorumda bulanacağım. Görüldüğü gibi, Divan üyelerindeki büyüklerimiz, 

arkadaşlarımız, kulüp çatısı altındaki şubelerin durumuna hayli hakimler, yakından takip 

ediyorlar ve ciddi de çalışmalar yapıyorlar. Benim merakım acaba önümüzdeki süreç içinde 

olacak olan seçimde, adayların aynı hakimiyete, aynı bilgiye ve de bugünün olmayan, çok uzun 

zamandır süregelen sorunların çözümüne dair planları ve programları hakkında bilgi 

alabileceğiz mi seçimden evvel? Ve dolayısıyla bilinçli bir oy kullanma hakkımız, şansımız daha 

doğrusu olabilecek mi? Onun için her ne kadar seçimin olup olmayacağı veya tarihi şu anda 

çok kesin değilse de acaba bir olağanüstü Divana bu başkan adaylarının ciddi bir manada hem 

bu konuda, hem tabii ki diğer konularda ama özellikle de kulüp ve kulüp branşları konusunda, 

çünkü kulüp branşlarının faaliyeti sadece faaliyetleriyle ilgili değil, bildiğiniz gibi kulübün 
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devasa bir borcu var sportif şirketine. Dolayısıyla kulübün nasıl idare edileceği, branşlarının 

nasıl idare edileceği hayati önemde. Bu seçim, Galatasarayın en önemli seçimlerinden biri 

olduğu için, bu konuda ve diğer konularda da olmak üzere, bir başkan adaylarının ciddi, ama 

hakikaten ciddi, plan, program ve stratejilerin Divana anlatılmasında çok büyük fayda 

görüyorum. 

Teşekkür ederim, sevgi ve saygılarımla. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Biz de Divan heyeti olarak .....  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Zannediyorum Sayın Başkanımın bağlantısı da düştü. Ben isterseniz hemen sıradaki 

konuşmacıyı alayım. Sayın Serol Acarkan, zannediyorum kendileri de bu konuyla ilgili 

görüşecekler. Sayın Başkanı da tekrar bağlarız bu arada. Ve bu arada gelen bir soru, kaç 

katılımcı olduğu? Şu an itibariyle Divan heyeti dahil, katılımcı sayımız 153 tür. O konuda da bilgi 

vermiş olayım.  

Sayın Serol Acarkan beni duyabiliyor musunuz? Mikrofonunuz, şimdi duydum sizi.  

 

Serol Acarkan 

Görüntü alabiliyor musunuz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Gelecek zannediyorum. Bir açıp kapatması tekrar yapar mısınız lütfen. Evet, şimdi görüyoruz, 

buyurunuz efendim. 

 

Serol Acarkan 

Sayın Divan Kurulu üyeleri, sayın öncelikle özür dilerim, Sayın Başkan, Sayın Divan kurulu 

üyeleri, hepinizi saygı ve hürmetle selamlamak istiyorum. Kusura bakmayın karantinada 

olduğum için, biraz dağınık vaziyetteyim, çok özür dilerim. Kulübümüzün yaklaşan seçimlerde 

yaşanan bu sürecini kısaca bir özetlemek istiyorum ve bunu nasıl hayırlara vesile olacağını da 

sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Galatasarayın bu kadar çok adayla bir seçime gitmesi hiçbir 

şekilde bize özlediğimiz günleri getirmeyecektir. Bunu maalesef yaşadığımız tecrübelerle sabit 

olmak kaydıyla görüyoruz. 

Benim şahsi düşüncem bu kadar çok aday, ortada olmayan sıfır proje ve en önemlisi adayların 

tanıtımlarına baktığımız zaman hepsi gerçekten iyi Galatasaraylı ama Galatasarayın genlerini 

taşıyabilecek, Galatasaraydaki sportif başarıları idari başarıları getirebilecek tecrübelerinin 

olmadığını görüyorum. Hepsi kendi dallarında mutlaka başarılı isimler, hepsi bu kulübün 

değerli insanları, ancak bu tecrübe olmazsa, karşımızdaki düşmanlara karşı verecek kuvvetli bir 

yönetimimiz olmayacak. İdari açıdan da işler o kadar zor ki, bu yükün altından kalkma imkânları 

olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla başkan adaylarının hepsinin oturup tekrar düşünmesini 

istirham ediyorum. Çünkü mevcut yönetimden, yaşanan sorunları biliyoruz. Biz bunları 
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yaşadık, bu sorunları yaşıyoruz. Galatasarayın genlerini bilmeyen insanların, Galatasarayı 

yönetmesi uygun olmuyor. Dolayısıyla bu genleri çok iyi taşıyabilen, bilen ve yönetebilecek 

insanların bir araya gelmesi lazım. 

Bu sebeple hepsi başkan adaylarının Galatasarayın genlerini bildiğine inanıyorum. Bugüne 

kadarki olan tecrübelerini az çok biliyorum, fakat bundan sonra kuracakları kadroların bu 

doğrultuda olmasını temenni ediyorum. Bakın en çok sıkıntıyı biz, şu anda Galatasarayın 

geçmişini bilmeyen insanların yönetiminde olduğumuz için bu kadar çok zorluk çekiyoruz. 

Hiçbir ilişkimiz doğru gitmiyor. Hiçbir şeyi doğru yapamıyoruz. Yani şu en basit kendini tribün 

liderlerini zanneden densizleri bile yönetemedik. Utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum. Yani 

koskoca Galatasarayı koskoca Galatasarayın bir tribün lideri karşısında ezildiğini görüyorum. 

Yönetimimizi, hocamızı istifaya davet ediyor ve buna bir tane cevap verebilecek bir allahın kulu 

yok. Şimdi bazı yazışmalar geliyor, mesajlar geliyor. Karşımızda düşman yok deniyor ama onlar 

bizi düşman olarak görüyor. 

Sayın Ahmet Mert Bey, karşımızda düşmanlar var, bunu unutmayın. Bizim ayağımızı kaydırmak 

isteyen insanlar var. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Serol Acarkan, lütfen isim vermeyelim. Cevap hakkı doğurmayalım. Devam edin. 

 

Serol Acarkan 

Özür dilerim Sayın Başkan, özür dilerim. Geri alıyorum, özrümün kabulünü rica ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Kabul edilmiştir. 

 

Serol Acarkan 

Ancak şu anda Türk futbol dünyasında Galatasaraya karşı oynanan büyük oyunlar var. Bu 

oyunlara da güçlü yönetimlerle cevap vermek zorundayız. Eğer kerhen bir daha oy vereceksek, 

bu Galatasarayın maalesef, maalesef geleceğini çok zor durumlara sokacaktır. Ben artık kerhen 

oy vermek istemiyorum. Şahsım adına konuşuyorum. 

Ben inandığım güçlü bir listeye oy vermek ve onun arkasında da durmak istiyorum.  

Galatasaraylı gibi davranacak, Galatasarayın genlerinde öğrendiklerimizi yaşatacak bir 

yönetim istiyorum. Demin söylediğim gibi, eğer bir tribün lideri ekranlarda çıkıp Galatasarayın 

aleyhine bir şeyler yapabiliyorsa, buna bir yönetim cevap vermek zorunda.  

Son olarak başkan adaylarına bakıyoruz, sürekli aday tanıtıyorlar, bir şeyler, bir projeler 

hazırlamışlar, fakat amatör şubeler, idari işler ne olacak, kimse bunu konuşmuyor. Nasıl 

çözülecek? Ne yapacağız? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Sadece aday tanıtımı yapılıyor, 

amatör şubelerin projelerini, idari projelerin de mutlaka görülmesi, okunması ve 

benimsenmesi lazım. Bu konuda adayların daha titiz davranmasını da istirham ediyorum.  

Biraz fevri konuşabilirim, hepinizden çok özür diliyorum, çünkü çok doluyum, canım yanıyor. 

Canım acıyor, Galatasarayımız bu hallere düştü. Herkesin ağzına meze oldu, bunu 

kaldıramıyorum ve önümüzde çok büyük bir şans var. Ertelenir, veya ertelenmez bilmiyorum. 



19 
 

Ama bu bizim son çıkışımızdır, bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hepinize saygı ve 

hürmetlerimi sunuyorum. Tekrar özür diliyorum, eğer fevri davrandıysam, tekrar özür 

diliyorum sayın başkan. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Serol Acarkan’a biraz duygusal konuşması çok dolu olduğunu anlıyoruz, aslında hepimiz 

doluyuz. Bir Divan üyesi hassasiyeti ile konuştu. Özrü de kabul edilmiştir, merak etmesin. Şu 

anda aslında sayın Serol Acarkan’ın yaptığı miks bir konuşmaydı, yani diğer gündem maddesine 

de geçmiş oldu. O yüzden müsaade ederseniz 4 üncü gündem maddesinde de konuşma 

başvurularını alalım. El kaldırılabilir Sayın Divan üyelerimiz.  

Ben sadece Sayın Mete Başol’un konuşması sırasında benim bağlantımda ufak bir kesinti oldu. 

Biz Divan heyeti olarak şunu planlıyoruz. Mayıs ayı çok yoğun bir ay olacak. Bir tabii ki gün 

kaybımız var yani bu Ramazan ayı bitiminde, Şeker bayramına ve 19 Mayıs, yani tatil günü 

olması hasebiyle şöyle biz ilerlemeyi düşünüyoruz. 7 Mayısa kadar, 7 Mayıs saat 18 de Divan 

Başkanlığına, aday listeler, kulübe aday listeler verildikten sonra, biz tabii ki bir veya iki toplantı 

düşünüyoruz. 

Nedir? Bir adayların kendilerini ve ekiplerini, kısaca projelerini tanıtacakları bir toplantı. Yine 

bir bağımsız denetim raporu ile birlikte, kulüp iç denetim raporunun ve yönetimin mali 

sunumunun olduğu bir zorunlu tüzük maddemiz olan mali bilgilendirme toplantısı, ikisini aynı 

toplantıda mı yaparız, yoksa toplantı ekonomisi ve zaman ekonomisi yönünden iki ayrı 

toplantıya mı alırız? Ama açık konuşayım, Ramazan ayında ve bu 19 Mayıs biraz tatil günlerinin 

fazla olduğundan açıkçası bu konuda henüz karar vermedik. Biz mevcut Divanda devam eden 

3 arkadaşımla birlikte, yani 4 kişilik Başkanlık Divanı olarak bu konuda kararımızı vereceğiz. 

Yani 7 si itibariyle ve sizleri de en süratli bir şekilde bilgilendireceğiz. 

Biliyorsunuz Kulübümüzde en önemli şey, bizim Divanımız için de geçerlidir. Şeffaflık. 

Dolayısıyla bu şeffaflığı sağlayamazsak, üyelerin eşit bilgilenmeye, aday ekiplerin de mali 

konuda eşit bilgilenme ve doğru bilgilerle donatamazsak, biz Divan heyeti olarak da görevimizi 

layıkıyla yerine getirememiş oluruz. O yüzden bu konudaki duyarlılığımızı, sizlere ekip 

arkadaşlarımız adına iletmek isterim. 

Şimdi 4 üncü madde ile birlikte devam ediyoruz. Konuşmacıları bir sıraya koyabilir miyiz acaba? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Ben burada Sayın Ahmet Şenkal ve Sayın Taner Aşkın’ın müsaadeleriyle söz almamış 

konuşmalarımızın belki bir önceki madde ile ilgili söyleyecekleri vardır diye, o sırayla devam 

edeceğim. Şu anda gördüğüm konuşmacılar, Sayın Emir Kıvırcık, Sayın Nedret Yayla, Sayın 

Bülent Pozam, Sayın Ahmet Şenkal ve Sayın Taner Aşkın olarak görüyorum.  

Sayın Emir Kıvırcık, müsaadenizle Başkanım, Sayın Emir Kıvırcık ile devam ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Bu arada bağımsız denetim raporları ile ilgili toplantı yapma şeyini de umut ediyorum ki Genel 

Sekreter bu sefer bize bağımsız denetim raporlarını, Yönetim Kurulumuz adına iletecektir. 

Bugüne kadar alamadığımız raporlarımızı.  

Sayın Kıvırcık hoş geldiniz. Sayın Kıvırcık, duyabiliyor musunuz?  

 

Emir Kıvırcık 

Duyuyorum, siz beni duyabiliyor musunuz? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Duyuyorum ve görüyorum, buyurunuz efendim. 

 

Emir Kıvırcık 

Bir dakika. Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan kurulu üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, 

ben biliyorsunuz epey uzun zamandır yaptığım konuşmalarda, hep aykırı ses olarak 

Galatasarayımızın geleceği için projeler ve stratejilerden bahsediyorum. Onları konuşuyorum. 

Dün akşam böyle bir ... yaklaşık 5 ayrı Divan konuşmasında futboldan para kazanma üzerine, 

çeşitli dünyadan örnekler vererek, çeşitli konuşmalar yapmışım, stratejiler ortaya koymuşum, 

tavsiyelerde bulunmuşum. Sonra dijital dünyada Galatasarayın, dijital dünyada neler 

yapabileceği ile ilgili birkaç konuşma yapmışım. 

Ama bunları yaparken hep ben şuna dayandırdım, lütfen herkes hep bu çerçevede 

konuştuğumu bilsin istiyorum. Galatasarayın milyar üstü, milyar borcu var ve bu borcu biz 

zaten normal akışındaki bir hayatta ödeyebilme ihtimaline sahip değiliz. 

Şöyle de bir istatistik verdim hatırlarsanız, son 18 senede 8 kere şampiyon olduk. Yani 

neredeyse her iki senede bir şampiyon olduğumuz halde, şampiyonlar ligi ve şampiyonluk 

gelirlerinin tamamını aldığımız halde, içinde olduğumuz durum, 2 küsur milyar TL kulüp borca 

battı.  

Dolayısıyla şampiyon olmakla Galatasaray Kulübü ancak daha az borçlanarak, ama 

borçlanmaya devam ederek o borcu artırmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim borçtan 

kurtulacak bir strateji ortaya koymamız lazım. Yani bize başkan adaylarının dönüp demesi 

lazım ki, mesela Kemerburgaz projesi. Kemerburgaz projesi zaten yapılması gereken bir proje, 

hani kim başkan adayı olsa yapacak. Kimi öyle yapacak, kimi böyle yapacak ama Kemerburgaz 

projesinin yapınca Galatasaray iki küsur milyar TL borçtan kurtulacak mı? Hayır. 

Kurtulmayacak. 

Dolayısıyla bu gibi projeler elbette ki yapılması gerekenleri bize anlatsınlar ama ben özellikle 

altını çizerek söylemeye çalışıyorum. Bize olmayan değerler yaratmaları lazım ki, normal 

gelirlerimizle zaten yaşayamayıp bu kadar borçlanmışken, neredeyse her iki senede bir 

şampiyon olup bu kadar borçlanmışken, bu hayat böyle devam etmeyecek ve biz kulübümüzü 

kaybedeceğiz. O sebepten dolayı, ilave gelir nasıl, değer yaratabiliriz diye düşününce, 3 tane 

şeyden bahsetmiştim. Biri futboldan para kazanma, ama bu uzun dönemli bir şey, mecburuz 

yapmaya, becermeye. Bir tanesi mağazacılık a.ş. de bir değer yaratmaya mecburuz. 

Konuşmamın ilerleyen bölümünü buna ayıracağım, bir tanesi de bizim çok daha kısa zamanda 

teknolojiden faydalanıp, dijital oyun sektörüne ayak basmamız lazım. Şimdi futbol finansal eko 
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sisteminin uzun vadeli geleceğini tehdit eden, sessiz ama hızlı yaklaşan bir tehditle karşı 

karşıyayız. Nedir bu? Teknoloji. Çünkü yeni nesil, futbolla ne kadar ilgili, soru işareti. Ben size 

bir istatistik buldum, onu söyleyeyim. 13-23 yaş arasındakilerin %42 si futbola ilgi hiç 

duymuyor. Diğer yaş gruplarında, yani 23 ten yukarı yaş gruplarında bu %25 iken, 23 ten aşağıki 

yaş gruplarında, futbola ilgi duymayanların oranı %42 ye çıkmış durumda. 

Yani futbol yeni jenerasyon üzerindeki hakimiyetini kaybediyor. Neye kaybediyor? Futbolun 

yerine bu çocukların hayatına key giriyor, ne giriyor? Dijital oyun sektörü giriyor. Şayet 

yapamıyorsak, o zaman onun tercih ettiği, yani çocukların tercih ettiği ilgi alanlarına bizim 

girmemiz gerekir, hâlâ babaları Galatasaray taraftarı iken. Türkiye'de dijital oyun sektörü o 

kadar ilerledi ki, ben size birkaç tane örnek rakam verdim. Yani yurt dışından geçen sene 2 

küsur milyar yatırım aldığımızı, şirketlerini anlattım, bazı şirketlerin korkunç değerlere 

ulaştığını anlattım. Bunlar içerisinde 1.8 milyar dolara, 200 milyon kullanıcıya geldiği zaman, 

1.8 milyar dolara satılan sadece 10 senede bu değere ulaşan şirket anlattım. Bunlar içerisinde 

50 milyona geldiği zaman 180 milyon dolara satılan başka şirketi anlattım. Sadece 3, 4 sene 

içerisinde.  

Bu Türkiye'de dijital oyun sektörü o kadar ilerledi ki, artık bırakın normal web tabanlıları, NFT 

tabanlı blockchain platformu üzerinde web arayüzü ile oynanan oyunlar devreye girmeye 

başladı. Ben şimdi bunu anlatırken uzay teknolojisi diyorsunuz, o alakası yok. Hani onun daha 

ileri teknolojileri Türkiye'de üretilmeye başlandı. İşte oyuncular, oyun içerisindeki tüm 

karakterleri, eşyaları, satın alıyorlar, kendi dijital cüzdanlarında saklayabiliyorlar bunu ve bunu 

çeşitli NFT marketlerinde alıp satabiliyorlar, yani bir borsa olmuş, olay oralara varmış durumda. 

Veya dijital dünyanın her bir yaratılan tekil karakteri dijital müzayede ile borsa ile alınıp 

satılabilir hale gelmiş durumda. 

Duymuşsunuzdur, geçenlerde 69 milyon dolara, ..... bir tablo satıldı, ya da twitterin sahibinin 

ilk twiti 2.5 milyon dolara satıldı. Şimdi dijital teknoloji sektörü inanılmaz etkilerden ve 

değiştirirken, biz bırakın öğrenip faydalanmayı, ne olup bittiğinin bile farkında değiliz. Biz 

farkında değiliz ama bazıları farkında, Barselona geçenlerde bir açıklama yaptı. Bakın çok çok 

ilginç. Dedi ki, rakiplerimiz artık sadece futbol oynayan kulüpler değil. Artık rakiplerimiz 

netwlix, youtube, fortnight mighcraft gibi şirketler ve bu oyunları hazırlayan şirketler. 

Bakın bunu kim söylüyor? Barselona söylüyor, artık rakiplerimiz sadece futbol kulüpleri değil. 

Dünya başka bir yere doğru gidiyor, ama biz sadece günümüzde ve bugün şampiyon olmakla 

ilgileniyoruz. Başka bizim hayatımızda bir şey yok. Dolayısıyla böyle yapmaya devam edersek 

de, daha çok batmaya devam edeceğiz. Şimdi bizim size NFT tabanlı şeyler diyorum filan, Emir 

sen neden bahsediyorsunuz diyeceksiniz. Yani çok basit teknolojide müthiş bir gelişme var ama 

her yaratılan dijital oyunun tanıtılması gerekiyor. Galatasarayın tanıtım gücünü düşünebiliyor 

musunuz? Yani 15 milyon facebookta tekil takip edenimiz var. 10 milyon instagram, 10 milyon 

twitter ve bizim Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir tanıtım gücümüz var. Peki biz 

faydalanabiliyor muyuz bundan? Faydalanamıyoruz. Şimdi Fayenort örneğini vereyim, 

fayenort diyor ki, benim ticari gelirlerim birçok Avrupa kulüplerinin ticari gelirlerini aşıyor. 

Niye? Çünkü diyor onlar büyük miktarda TV geliri aldığı için rahatlar. Bizde TV geliri çok düşük 

olduğu için, bizde ticari faaliyet baskısı artıyor. Şimdi Fayenort ne yapıyor bunu? Avrupa'da bir 

ilke imza attı ve gitti Disneyplus ile Disneyplus platformu ile kulüp tarihi ile ilgili belgeseller 
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yapmak için bir işbirliğine imza attığını duyuruyor. Yahu bizim tarihimizde belgesel yapacak 

konularla ilgili onlarca inanılmaz şeyler, belgeseller yapmaya müsaitken, bizim hikayelerimiz 

müze duvarında bir foto altında, birkaç yazıyla öylesine duruyorken, elin adamı Fayenortun 

tarihinde ne kadar ilginç belgesel yapacak şey olabilir? Disneyplusla şey yapıyor, anlaşmalar 

yapıyor. Bizim ise ikinci başkanımız cebinde para olan gelsin, para olmayan gelmesin diye aba 

altından sopa gösteriyor. 

Fayenortun yine Fayenortun ticaride çok önemli bir başarıya imza attığı için söylüyorum. 

Fayenortun içinde merchandisde olduğu yani bizim mağazacılık dediğimiz, b2c tarafını 

büyütmek için çalışıyorlar adamlar, ama diyorlar ki şöyle, tüm meselemiz, bütün problemimiz, 

çekici bir marka stratejisi ve çeşitli vizyonların oluşturulmasına insan havuzumuzun öncülük 

etmesini sağlayabilmektir diyor. Yani adamlar marka değeri ile ilgili insan havuzunu 

kullanmaya çalışıyor.  

Bir de Juventustan örnek vereyim. Şimdi Horizon diye aylık 80 milyon aktif kullanıcısı olan bir 

şeyle anlaştı, ticaret aplikasyonu ile anlaştı ve orada mağaza açtılar. %80 inin Z jenerasyonunun 

oluşturduğu 80 milyon aktif alıcının olduğu aplikasyon. Yani Juventus diyor ki biz bu 

uygulamada mağaza açan ilk Avrupa kulübüyüz, kulüp ürün ve hizmetleriyle bir yaşam tarzı 

markası olarak Juventusün benzersizliğini yansıtmayı umuyoruz. Juventus markasını, cesaret, 

zerafet ve gurur arayışına, adamların nerede olduğuna bakar mısınız? Yani adamlar Çin’de bir 

mağaza açıyorlar ve tamamen marka değerine oynuyorlar. Biz ise neredeyiz? 

Şimdi bir rica edeceğim ekran görüntüsü paylaşabilir miyiz Burçin Bey. Ben nasıl yaparım.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Bu uygun mudur? Sizin gönderdiğiniz görsel bu mu? 

 

Emir Kıvırcık 

Bunu en sona alabilir miyiz?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Peki, diğer görselleri alabilir miyiz arkadaşlar? 

 

Emir Kıvırcık 

Peki, şimdi ben diyorum ki, bizim elimizde çok önemli 3 tane şey var. Ekstra gelir 

kazanabilmemiz için, bunlardan bir tanesi dediğim gibi futboldan para kazanmak. Bir tanesi 

dijital oyun sektörüne girebilmek, bir tanesi de mağazacılık. Şimdi mağazacılıkta bizim, şöyle 

olması lazım. Yaşadığımız tecrübeleri anlamlı hikayelere döndürmemiz lazım. İçinde 

olduğumuz sektördeki maharetimizin, duyguları harekete geçiriyor olması lazım. İnsanları 

hikayenin içine alabilirseniz, yaşadıkları deneyimin çok daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. 

Her müşteriye duygusal bir heyecan atmalı, her müşteri mağazaya geldiğinde, bizim stadın 

oraya geldiğinde ya da GS Store onlineda. Her bir koleksiyon ilginç, etkileyici bir hikaye ile 

donatılmalı. 

Şimdi bizim birçok koleksiyonlar üretiyor olup, günlük hayata girmeyi beceriyor olmamız lazım. 

Günlük hayata. Biz senede iki koleksiyon yapıyoruz. Bu yaptığımız iki koleksiyonla ilgili, sezon 
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içerisinde enteresan bir şey olursa, işte Fatih Terim bir söz söylerse filan, Fenerle ilgili bir şey 

olursa, onlarla ilgili bir tişört basıp devam ediyoruz ve neticede hiçbir yere gelemiyoruz. 

Halbuki mağazacılık a.ş. korkunç bir değer yaratabileceğimiz, birkaç senede bizim 500 milyon 

lira ve üzeri bir değere ulaştırabileceğimiz bir potansiyele sahip. 

Biz bu potansiyeli hiç değerlendiremiyoruz. Şu an GS Store’a küsmüş bir sürü insan var, kerhen 

giden de bir sürü insan var. Küsmüş hiç gitmeyen var, kerhen giden var. Bir umutla bu sezon 

bir şey çıkan, güzel. Alırım diye giden var. Bizim potansiyelimizi harekete getirmemiz lazım. 

Bunu da bir duygusal deneyimle yapmamız lazım. Dolayısıyla düşünün ki karşı tarafta 

anlatacağımız her hikaye, empati ile yaklaşan bir müşteri potansiyeline sahip, böyle bir güç 

kimsede yok. Hikayeye dayalı koleksiyon mantığı, konsept modelin, amacı hedeflenen 

potansiyel cast ve ürünlerini alacak kitleyi, yani bütün taraftarlarımızı harekete geçirebilmek.  

Onların tutkularını ateşleyebilmemiz lazım. Adam dükkana geldiği zaman, o internet sitesine 

girdiği zaman, duygusal bir deneyim yaşatmamız lazım adama. O zaman ürün ile gerçek bir 

duygusal bağ kurar ve satış gerçekleşir. Basit bir polo yaka tişörtü hikayeye dayalı bir ürünün 

ruhunu ortaya çıkarabilecek şekilde sunmayı başarırsak, insanlar söz konusu hikayeye sahip 

çıkabilmek ve sahip olmak için o ürünü satın alacaktır. 

Bizim müthiş bir entelektüel sermayemiz var. Ama bunu kullanabilme kabiliyetimiz sıfır. 

Mağazacılığın başarısı, yaşatabileceğimiz duygusal deneyimin gücüne bağlı.  

Şimdi her ay bir yeni koleksiyon çıkarıldığını düşünün, ben size kendi kafama göre bir 

koleksiyon sunum görseli hazırladım. Koleksiyondan bahsetmiyorum. Sunum görseli. Çünkü 

her bir koleksiyonu önce tanıtmak gerekiyor ve neden o koleksiyon çıkartıldığının hikayesini 

yazmak gerekiyor ve hikaye ile taraftarın ve satın almaya gelen storea ya da onlinea kişinin 

hikaye ile duygusal bir bağlantıya geçmesi gerekiyor ve bizim hedefimizin insanların günlük 

hayatı olması lazım. Yani GS Daily diye o yüzden isim koydum. Günlük hayata hitap etmemiz 

lazım. Şu anda GS store girin, dün akşam girdim. Önünde kocaman, kocaman, böyle GS, GS, 

GS, kocaman işte aslanlar filan. Sadece 15 yaşla, 25 yaş arasına orada da fanatiklere hitap eden 

ürünlerle dolu, yani 100 ürünün 80 i öyle. Günlük hayatta alabileceğiniz şurada küçücük bir şey 

olacak, şurada küçücük bir şey olacak, ya da şurada, ya da kolunda, yok. Yok öyle bir şey. Bizde 

böyle kocaman günlük hayata girmeyi beceremezsek, onbinde birinden daha az hazır giyim 

sektöründe aldığımız payı almaya devam edip, Galatasaray mağazacılık a.ş.den hiçbir şey 

olmaz. Halbuki bizim elimizde korkunç bir değer var. Peki bu değeri nasıl yaratabiliriz ve buraya 

getirebiliriz? 

Biz her ay yeni koleksiyonlar. Bir sonrakine geçebilir miyiz? Her ay yeni koleksiyonlar yaparak 

geçebiliriz. Mesela bir önceki 1905 koleksiyonu, şurada minnacık 1905 yazıyor. Şık, elegan 

koleksiyonlardan bahsediyorum ama günlük hayatta kullanılacak koleksiyonlardan 

bahsediyorum. Herkesin alabileceği, 15-25 yaş arası değil, 15-85 yaş arasına hitap edeceğimiz 

koleksiyonlardan bahsediyorum.  

Bir sonraki ay Ali Samiyen koleksiyonu gelecek. Şurada küçücük as. Yazacak, burada yazacak, 

içeride yazacak, kolun burada yazacak. Bir sonrakine gelebilir miyiz? Bir sonraki ay GLTSRY 

koleksiyonu gelecek. Bir sonraki ay MCMV, 1905 in romen rakamı ile yazılmış koleksiyonu 

gelecek. Biz bu koleksiyonları çıkartarak, insanların hayatına dokunmayı ve günlük hayatlarına 

girmeyi başarmamız lazım. 
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Dolayısıyla bir sonrakini alabilir miyiz? Mesela bu koleksiyon hatırlarsanız Deportivo maçı, 

Şampiyonlar ligi maçı, 14 Şubata denk gelmişti. Ve hepimiz bu bayrağın altındaydık. Müthiş 

zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ve kazandık. İddiamız vardı, Deportivo maçını Ali Samiyende 

o bayrak altında seyirci olarak biz kazanacağız iddiasıyla doldurmuştuk, meydan okumamız 

vardı, 1905 senesinde Ali Sami Bey maksadımız ile meydan okumanın altını bizler için 

doldurmuştu zaten ve biz Deportivoyu yendik. Hikayeye dayalı koleksiyon. 14 Şubat günüydü 

veda. O yüzden only you diyordu. Çünkü biz kız arkadaşlarımızı ve eşlerimizi eve bırakmıştık, 

gerçek sevgilimizin, Galatasarayımızın bu bayrağın altında statta desteklemeye gitmiştik. 

Dolayısıyla bizim tek yapmamız gereken koleksiyon hikayesini iyi kurgulayarak store’a gelen 

kişilerin Beynine bilgi, kalbine de duygusal uyarı olarak, zekice ikisini bir araya getirip satış 

yapmak ve buradan bir değer yaratabilmek. 

Sihirli kurgusu ve cazibesi sayesinde hikayeler taraftarı gizli bir mesaj aldıklarını fark etmeden, 

duygusal anlamda bambaşka bir düzleme taşır ve satın alma güdüsünü tetikler. Bizim bunu 

başarmamız lazım. Niye bu koleksiyonları söylüyorum ben? Bu sebeplerden dolayı 

söylüyorum. 

Bir sonrakine geçebilir miyiz ve bence de en önemli koleksiyonlarımızdan bir tanesi olur. Bir 

sonraki. İlk baştaki. Metin Oktay koleksiyonu, hanımefendiler, Beyefendiler, en iyi hikayeler 

beyinden değil, kalpten çıkar. Galatasarayımızın kalpleri fethetmiş müthiş bir efsanesi var. 

Hikayeye dayalı koleksiyon, ürün ile taraftarlar arasında empati duygusunu ateşlememiz lazım. 

İhtiyacımız olan şey bu. Günlük hayatlarına girmek ve kalplerine hitap edecek bir hikaye onlara 

sunup, satın almalarını sağlamak. Bu sayede cirolarımızı biz çok yüksek rakamlara çıkartabiliriz. 

Her ay yeni koleksiyon, benim 37 tane hazırladığım koleksiyon ismi var. 37 tane böyle 

koleksiyon sunumum var. Biz her ay, tekrar ediyorum, günlük hayata girebilmek için ve hazır 

giyim sektörünün 10 binden birinde az bir yerden önce binde birine, sonra belki de %1 ine 

getirmek için çeşitli projeler ortaya koymamız gerekirken, biz ne yapıyoruz? Senede iki 

koleksiyon, %80 i böyle 15-25 yaş arasına, hiçbir yere gidemiyoruz. Ben devamlı aynı şeyi 

söylüyorum. Müsaade ederseniz de aykırı bir ses olarak söylemeye devam edeceğim. 

Bizim Galatasarayımızın değer yaratma üzerine başkan adaylarımız 30 gün bir zaman kaldı, 

değer yaratma üzerine bize projeler sunsunlar lütfen. Dijital oyun sektöründe değer yaratma 

üzerine projeler sunsunlar. Mağazacılık a.ş. de bu gibi günlük hayata girebilmeye yarayacak 

değer, bakın burada. Burada Galatasarayda açık ara müthiş bir gustosu olan, inanılmaz bir 

marka konusunda çalışan ve tasarımı konusunda da inanılmaz bir kişi olan, bütün Galatasaray 

taraftarının bildiği Ata Tural ile beraber çalıştık biz bunları. Sadece bu görsellerden 

bahsediyorum. Tanıtım görsellerinden, muhteşem duruyor. Şahate duruyor. Şu Metin Oktay. 

Metin Oktay nedir? 10 numaradır. Şu onun sunum görseline bakar mısınız? Ne kadar gustosu 

olan basit ve cezbedici bir şey. Bundan bahsediyorum. Böyle Ata Tural gibi çok değerli belki 

başka insanlarımız da var. Bizim insan havuzumuz derken, sadece kulüp üyelerini 

bahsetmiyorum. Galatasaray sempatizan havuzundan da bahsediyorum. Burada biz Ata Tural 

gibi birini mağazacılık a.ş. de kullanmayı başarırsak ve o bize koleksiyon hazırlarsa ve biz ona 

para kazandırmayı başarırsak, çok önemli miktarlar, yaptığı şeyler karşılığında, koleksiyonlar 

karşılığında birçok tasarımcı çıkacak ortaya, birçok fikir çıkacak ortaya ve inanılmaz bir satış 

artışı ve bundan dolayı da bir değer çıkacak ortaya. Yani dolayısıyla biz bu sene acaba 
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Mağazacılık a.ş. artıya mı geçti, ekside mi kapattı? 7 milyon kâra mı geçti, zararla mı kapattıyı 

bırakıp, değeri kaç para olduyu konuşmamız lazım. 

300 milyon liralık mal mı sattık, 30 milyon kâr mı yaptık, çarpı 12 den 400 milyon bir değere mi 

ulaştı mağazacılık a.ş.? Biz bu değerleri yaratabilirsek bu borçlardan kurtulabiliriz. Yoksa 

şampiyon olmakla batıyoruz Beyler, her iki senede bir şampiyon olduk, son 18 senede, 

durumumuz 2 küsur milyar dolar borç. Batırıyoruz. Bizim değer yaratıcı projeler yapmamız 

lazım. Herkes beni dinlediği için çok teşekkür ederim. Yine bir aykırı ses olarak ben, ileriye 

dönük bir vizyon ve strateji ortaya koymaya çalıştım. Umarım zamanınızı boşa 

harcamamışımdır, sağ olun. İyi günler. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Ben Divan üyeleri adına, Sayın Emir Kıvırcık’a teşekkür etmek isterim. Bizi Türkiye futbol 

ikliminin günlük kargaşa ve karmaşasından uzaklaştırıp, son derece vizyoner bir sunum yaptığı, 

sunumla destekledi konuşmasını. Bir Divan üyemiz güzel bir mesaj atmış. Onu şimdi chatten 

okudum. Aykırı değil, akıllı bir ses olarak tanımlamış, ben de o tanıma çok katılıyorum ve 

kendisine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız Sayın Emir Kıvırcık. Şimdi Burçin Bey, süratle 

gündemimize devam ediyoruz. Serbest gündem maddemize. Konuşmacıları sırayla alalım. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Nedret Yayla’yı alıyorum. Hemen sonrasında sayın Bülent Pozam’ı, sonra Sayın Ahmet 

Şenkal, Sayın Taner Aşkın ve Sayın İbrahim Göknar sırasıyla gideceğiz Başkanım. Hemen 

bakıyorum Sayın Yayla, mikrofonunuzu ve kameranızı açarsanız, sizi duyacağız ve göreceğiz 

efendim.  

 

Nedret Yayla 

Sesim geliyor herhalde şu anda. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sesiniz geliyor, sizi görüyoruz da, buyurunuz efendim. 

 

Nedret Yayla 

Şimdi ben, Sayın Emir Kıvırcık Beyden sonra söz aldım. Gerçekten kendisini aykırı ses olarak 

tanımladı ama bence olması gereken ses, hatta hepimizin kulak vermesi gereken ses ve bence 

günün en faydalı konuşmasını yaptı. Çünkü dediği gibi her iki senede bir şampiyon oluyoruz 

ama borcumuz sürekli artıyor, dolayısıyla her şeyin temeli ekonomi olduğuna göre, bizim 

Türkiye'deki bütün potansiyeli kullanmamız lazım, onun için de kendisi faydalı modeller 

önerdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Şimdi belki ilgisiz gelecek ama, birazcık çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum size, değerli 

zamanınızı almakla birlikte.  

Ben 1973 yılında o zaman Türk, İstanbul'un 3 devlet okulu vardı, çeşitli dillerde eğitim yapan, 

Fransızca eğitim yapan Galatasaray Lisesi vardı. Almanca, İstanbul erkek lisesi. Ben de İngilizce 

eğitim yapan, Kadıköy Maarif kolejini bitirdim, ardından Boğaziçi üniversitesine gittim. 
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Endüstri yüksek mühendisi olarak mezun oldum ve uzun yıllar yöneticilik yaptım Oyak 

Renaultda. Şu anda Renault da Bursa’da olduğu için, hâlâ Bursa’dayım.  

Şimdi biraz önceki konuşmalarda Sayın Taner Aşkın Beyefendinin konuşması beni gerçekten 

üzdü. Belki kendisi bunları söylemek istemedi ama ben kendisinin bir iki sözünü not etmek 

ihtiyacını hissettim. Bir tanesi Galatasarayın en önemli insan kaynağı okuludur dedi. Eğer 

Galatasarayın en önemli insan kaynaklarından biri okuludur deseydi, canı yürekten katılırdım. 

Ama sadece ve sadece insan kaynağının temel taşı olarak alması, beni gerçekten düşündürdü, 

ayrıca bir sözü daha var. Kendim not ettim onu, alt yapısı mektebe ait olan insanlarla yola 

devam etmek lazım dedi. Şimdi ben kendisine sormak isterim. Ben Galatasaray Lisesini 

okuyamadım. Okumak isterdim ama, yol bana, hayat bunu çizdi ve ben sanıyorum Türkiye'nin 

önde gelen okullarında okuyup, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde çalıştım. Şimdi ben acaba 

alt yapım mektebe ait olmadığı için, Galatasarayın insan kaynaklarının arasında bir öneme 

sahip değil miyim? Burada ben derken, şunu kastediyorum. Ben şahıs olarak söylemiyorum 

bunu. Benim gibi olan insanlar açısından söylüyorum. Bir örnek vereyim ben size, Bursa’nın, 

biliyorsunuz Bursa Türkiye'nin herhalde ikinci ya da üçüncü büyük endüstri şehri. Buranın bir 

elektrik dağıtım şirketi var. Uludağ elektrik diye, bunun genel müdürü, bakın Bursa’nın ve 

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin genel müdürü, benim Galatasaraylı olduğumu 

bildiği için kulübe üye olmak istedi ve formu da almış, geldi bana imzalattı. Yine Bursalı bir 

arkadaşım imzaladı, sonra beni aradı, beni kabul etmemişler dedi. Bakın değerli arkadaşlar, 

sadece liseden mezun olduğu için, ki liseden her mezun olanın da Galatasaraylı olduğundan, 

ya da Galatasaraylılık derecesinin ne olduğundan emin olamayız. Çünkü Galatasaray 

Lisesinden mezun olup, Galatasaraylı olmayanlar da var. Bunları biliyoruz.  

Herkes kolaylıkla bu kulübe üye olurken, bir elektrik dağıtım şirketi, Türkiye'nin en büyük 

şehirlerinden birinin elektrik dağıtım şirketinin genel müdürü eğer bu kulübe üye olamıyorsa, 

bunun üzerinde oturup düşünmek lazım. 

Bu biraz evvel sanıyorum Emir Beyin, Emir Kıvırcık Beyefendinin de işaret ettiği durum. Biraz 

bizim vizyonumuzu geliştirmemiz lazım. Belki bundan 50 yıl evvel, Galatasaray Kulübünün 

temel insan kaynağı, sporcularının temel kaynağı Galatasaray Lisesiydi ama bugün şartlar 

değişti. Bugün bu okula giren çocuklar, zaten ders çalışmaktan ancak göbeklerini büyüterek bu 

okula girebiliyorlar. Veya üniversiteye girebilmek ve hayatlarını kurtarabilmek için, spor 

yapmaktan ziyade, oturup göbek büyütüyorlar, maalesef gerçek bu. Dünyanın değişen 

şartlarında, bizim Galatasaraylı olarak, insan kaynağımızın ve sadece okul değil, Türkiye hatta 

yurt dışındaki mümkünse bütün Galatasaraylıları kucaklamak olması lazım. 

Bakın Türkiye'nin dışında başarılı olmuş, Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Covid belasına ilk aşıyı 

bulabilen insanlar. İşte Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel ödülü almış insanlar. Şimdi bunlar bir örnek 

olarak söylüyorum ama, yurt dışında kalbi Galatasaray için çarpan çok sayıda insan var. Benim 

istirhamım şudur. Okul şövenizmi yapmak yerine, tüm Türkiye'deki ve yurt dışındaki 

Galatasaraylıları kucaklayarak, Galatasarayımızı büyütmek ve şanlı Galatasarayı dünyanın en 

büyük kulüpleri arasına sokmaktır. Okullu olmayan bir Galatasaraylı olarak, bunları tüm 

kalbimle diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Nedret Yayla, meslektaşıma teşekkürler. Ben Sayın Taner Aşkın’ın konuşmasının, 

özellikle futbol dışı branşlarda, okulun, Galatasaray Lisesinin, sadece Galatasaray Lisesinin 

değil, yani Galatasaraylıların olduğu alt yapılarda ciddi anlamda diğer mektep, Galatasaray 

Lisesi ve diğer kolejler de vardı ama şu andaki okul formatında öğrenciler bir anlamda gerek 

girişte, gerek üniversite sınavları için yarış atı gibi koşturulduğu için bundan uzaklaştık ve bu 

branşlar da yarı profesyonel oldu yani, tam profesyonel olmasa da ciddi spor burslarıyla filan 

destekleniyor. O anlamda burada ne yapılabilir, ona bakmak lazım. Ben o anlamda 

bağlamından çok uzaklaştırmadan, yani mektep, Galatasaray liseli, Galatasaray lisesiz, bu bizi 

bir yere götürmediği gibi, çok yanlış, camiada bölünmelere neden olabilir. Ben bu konuda bir 

saptama yapmak istedim. 

Sıradaki konuşmacımız Burçin Bey... 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Başkanım Sayın Bülent Pozam sıradaki konuşmacımız, ancak müsaade ederseniz, ben biraz 

önce Sayın Yayla’nın konuşmasındaki iki noktayı ayırt etmek isterim. Bir tanesi, çok kıymetli 

insanların üye olamaması elbette ki hepimiz için üzüntüdür ve bu kıymetleri Galatasaray Spor 

Kulübüne kazandırmak ve onların mesaisini almak, onların katkılarını almak Galatasarayı 

yükseltir.  

Fakat diğer taraftan Galatasaray Liseli öğrenci, göbek büyütmez ve bütün kardeşlerimin 

çoğunu tanıyorum. Hepsi de aslan gibi Galatasaraylı, şu anda okuyanlar da, hiç şüphesi 

olmasın, Galatasaray Lisesi, Galatasaraylı yetiştirir.  

Şimdi sayın Bülent Pozam’a söz veriyorum. Sayın Pozam duyabiliyor musunuz? Sayın Pozam. 

Sizi görüyoruz efendim. Buyurunuz. 

 

Bülent Pozam 

Evet. Sayın Divan Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcımız, Galatasaray’ımızın saygıdeğer Divan 

üyeleri, maalesef bu dönemde Galatasaray Kulübü olarak tarihimizde ve geleneklerimizde hiç 

görmediğimiz ve de yaşamadığımız hoş olmayan bir kaos içerisindeyiz. Futbolda yine kabul 

edilemez neticeler alıyoruz. Geçmiş aylarda, maçları yüreğimiz ağzımızda seyrediyoruz derdik. 

Artık bu neticeleri kanıksadık, alıştık. İlk yapılan teknik direktörü sorumlu tutmak oluyor. Zaten 

maçları seyreden herkes birer teknik direktör. Sosyal medyada herkes ağzına geleni söylüyor 

ve yazıyor. Meğerse aramızda ne kadar çok teknik direktör varmış, demek istiyorum. Hemen 

hemen hiç kimse, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in, takımın bu denli güçsüz hale 

gelmesindeki sorunların neler olduğunu, açıklamasını beklemiyor. Acaba transferleri kendisi 

mi yaptı? İstedikleri futbolcular alındı mı? Salt kararlar ve hatta Belhanda’nın sözleşmesini iptal 

etme kararı kendisine mi ait? Fikrine danışılmış mı? Kimse sorgulamıyor. Ama bütün bunlar, 

zamanı gelince mutlak açıklanacaktır. Unutulmaması gereken konu, Fatih Terim kalben 

Galatasaraylıdır. Kulüp ve Divan üyemizdir ve sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Saygınlığını 

korumamız gerekir diye düşünüyorum. Son günlerde, Galatasaray taraftar grubunun, sosyal 

medyada gerek yönetim ve gerekse de teknik direktörümüz hakkında yazdığı yazılar, kesinlikle 

kabul edilemez. 
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İçeriklerini burada tekrar etmeyi bile reddediyorum. Muhatap bile almam. Dikkat edin, bu 

konuda yönetsel dinamiklerin ne kadar zayıflamış olduğunun bir göstergesidir. Yeni gelecek 

yönetim, mutlak ve mutlak bu durumu düzeltmeli, taraftar taraftarlığını bilmeli, Yönetim 

Kurulu kaybedilmiş olan kendi ağırlığını tekrar elde etmelidir. 

Ayrıca, bu saçmalık sanki yetmezmiş gibi, bir de eski yönetimden bir üye, hiç gereği olmadığı 

halde, yönetim için muhalefete rağmen, siz değil, biz getirdik diye Fatih Terim hakkında 

konuşma yapmış. Bence saçma sapan bir çıkış yapmış ve bu yazılı basında da yer almış. Böyle 

polemiklere ne gerek var? Ve bu grup ne diye muhatap alınır anlaşılır gibi değil. 

Yaşanılan garipliklere bir örnek daha vermek istiyorum. Malum, tüzüğümüze göre, Başkan ve 

Yönetim Kurulu üyeleri, ayrı ayrı oy alıp seçilirler. Başkanın bir Yönetim Kurulu üyesini kuruldan 

çıkarma hakkı yoktur. Ancak istifasını talep eder, o üye de istifa eder veya etmez. Kural böyle. 

Gelelim güncel duruma, sayın başkan, bir Yönetim Kurulu üyesini istifaya davet etmiş, bir 

sonraki toplantıya da gelme demiş. Bunu böyle okudum. O üyenin istifa ettiğini henüz 

duymadık ama, okumadık ama o üyenin resmi kulübün resmi sitesinden usulsüz ve yetki 

olmadan kaldırılmış. Bunu o üye istifa etmeden kim, nasıl yapar? Anlaşılmaz. Umarım yakında 

bu konunun nasıl geliştiği açıklanır, veya anlaşılır.  

Bütün bunlar yaşanırken, basketbolda küme düşme sınırına gelmişken, durumu kurtardık ve 

içimiz rahatladı. Geçmiş yıllarda yenilmez armada olan takımımızı, şampiyonluklarda 

kutlarken, başkan ve ilgili üyeler bu kez kümede kaldık diye kutladılar. Gazetelerde resimleri 

maalesef böyle gördük. Bu arada olağan seçim genel kurulu, tarihi açıklandı. Bir aksilik 

çıkmazsa, 29 Mayıs’ta yapılacak. Umarım yapılır. Ve bir daha erteleme olmaz. Bu sezon iyisi ile 

kötüsü ile bitmiş olacak ve yeni sezon için bu tarih de çok uygun bir tarih. 

Mali genel kurul konusu ise halen sorun olarak duruyor. Mali ve idari ibra olmadan yeni bütçe 

tespit edilmeden nasıl yol alınacak? Çok ciddi bir sorun. Sayın üyeler, başkan adayları yoğun 

çalışma içindeler, görüşleri ve programları hepimiz için çok değerli, ayrı ayrı hepsini tabii takdir 

ediyoruz. Ancak bu çalışmaları yaparken, sosyal medyada veyahut twitterda yazılan Beyanlara 

ve yanlış yorumlanacak kelime ve sözlere de dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. 

Kendisine ve açıkladığı grubuna değer verdiğim adaylardan biri, twitterda Galatasarayda roller 

bellidir, karışmasına, bozulmasına izin vermeyeceğiz gibi bir beyanda bulunmuştu. Ben ne 

demek istediğini çok iyi anlıyorum, ama rakip camialar bunu yanlış yorumlayabiliyor. Tiyatro 

benzetmesi yapanlar oldu. Oysa Galatasarayda görevler verilir ve sorumluluklar alınır dese 

daha uygun olmaz mıydı? Özellikle böyle bir ağır dönemde alınacak sorumluluklar, çok daha 

ağır değil mi?  

Sevgili Galatasaraylılar, camiamızın değerli üyeleri, bu arada amatör şubeler için gelecek 

dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerince Sayın Ahmet Şenkal ve Sayın İbrahim Göknar 

Beylerin sözlerine dikkat edilmesinin, uyarılarının ve yardım tekliflerinin değerlendirilmesini, 

deneyimlerinden yararlanılmasını önemle vurgulamak isterim. 

Sevgili Galatasaraylılar, camiamızın değerli üyeleri, önümüzdeki günlerin, yapılacak seçimin, 

alınacak kararların Galatasarayımıza doğruluk, başarı, güzellik ve iyilikler getirmesini diler, 

saygılarımı sunarım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Sayın Bülent Pozam’a çok teşekkürler. Bu vesile ile Sayın Fatih Terim hocamız hakkında bir iki 

kelime söylemek, kelam etmek isterim.  

Fatih hocamız, 19 Ocak 2013 te, ben de Başkanlık Divanındaydım o gün, Divan beratını alarak 

aramıza katıldı. Bu vesileyle 7446 sicil numaralı Divan üyemiz sevgili hocamız Fatih Terim 

liderliğindeki, tüm teknik ve idari ekibimize ve de futbolcularımıza, bu akşam 20.30 da 

deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında başarılar dilerim. 

Şimdi sıradaki konuşmacımız lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sıradaki Sayın Ahmet Şenkal var. Hemen kendisini alıyorum başkanım. 

 

Ahmet Şenkal  

Sesim geliyor.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sesiniz geliyor. Sizi biraz beklettik kusura bakmayın. Konuşmamış konuşmacılara söz verdik. 

 

Ahmet Şenkal 

Rica ederim, zevkle dinliyorum Burçin kardeşim, zevkle dinliyorum. Çok da güzel bir oturum 

oluyor.  

Divanın değerli riyaseti ve muhterem hazirun, bir kez daha sizleri selamlıyorum. Birkaç 

dakikanızı daha alacağım, ikinci sefer aranızda olmaktan da hakikaten gurur duyuyorum. Şimdi 

bir demiştim, ikinci konum, seçimlerle ilgili bir iki laf edeceğim demiştim ama çok değerli 

konuşmacıları hep dinledim. Çok kısa iki, üç not aldım. Onları ileteyim. 

Birincisi, bir ayıbımı geç de olsa örteyim. Ben de çok değerli Fuat Diriker ağabeyime önce, çok 

çok sevgili Türker ağabeyime yine Serhat kardeşime ve sevgili eşi Zühal’e büyük geçmiş olsun 

diyorum. Eskisinden daha sıhhatli olarak aramıza döneceklerine inanıyorum. Daha baştan 

bunu söylemeliydim, tekrar özür diliyorum kendilerinden, hepsine iyi günler diliyorum. 

Efendim ikincisi, değerli İbrahim Göknar Beyefendinin söylediklerini, o güzel analizini, yapmış 

gayet güzel incelemiş, çok beğendim, çok da mütehassıs oldum. Ama şu konuda kendilerinden 

belki ufak bir ayrılma yapabilirim.  

Ben hep çeşitli ortamlarda söyledim. Zoom toplantılarında hep aynı şeyi dile getirdim. Ben 

Galatasarayımızın spor branşlarında, Sayın Göknar yıllar itibariyle sporcu sayısındaki azalmaya 

değindi. Ben bilakis o taraftayım, o yandayım, ama akılcı, radikal bir küçülme, gerçekten bizi 

daha çabuk feraha çıkartacaktır. Ben hep bunu söylüyorum. Biz fazla şişkin kadrolarla bu kadar 

sene amatör sporları götürmeye çalıştık, götürdük de, ama emin olunuz, daha çok performans 

sporcularına yönelirsek, persformans sporcularına. Az sayıda. Yani hep söylediğim gibi, 

kantiteye değil, kaliteye yönelirsek, spor branşlarında, emin olunuz daha az maliyetle, daha iyi 

işler yapacağımıza ben inanıyorum. Fikrine de saygı duyuyorum İbrahim Beyefendinin. Ama 

lütfen radikal küçülmeler, bence daha olumlu olur diyorum. Benim geçmişteki tecrübem bunu 

gösteriyor.  
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Efendim Taner ağabeyime, Taner ağabeyime teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya temas 

etti. Bence çok dikkatli dinledim, Burçin kardeşim de düzeltti. Taner ağabey, kesinlikle 

Galatasarayın insan kaynağı okuldur demedi. Galatasarayın sporcu kaynağı okuldu dedi. Bunu 

lütfen sayın Nedret Yayla nezdinde bir kere daha ifade etmek, düzeltmek istiyorum. Taner 

ağabeyimin söylediği doğrudur. Galatasaray lisesi, daha fazla sporcuyu kulübümüze 

yönlendirmeli, entegre etmeli takımlarımıza, buna kesinlikle taraftarım. Ve bu işte bakın 

lisenin müdürü Yönetim Kurulu üyemiz, lisenin müdürü bunu yapmaya çalışacak. Yani o kadar 

Taner ağabey, azını bile söyledi. Bakınız ben kendi branşıma döneyim, benim Galatasaray 

lisesine girme senem, 1958, değerli hazirun. 63 tür benim kulüpteki lisansım. Bakınız 50 sene, 

ben, beni varsa düzeltsinler, ben bu kadar sene içerisinde, bir rahmetli Allah gani gani rahmet 

eylesin. Çok yakışıklı, artist gibi bir ağabeyimizdi. Güngör Toygarlı ağabeyimiz 1950 yıllarında 

bir kürek çekmiş, liseli olmuş, bizim iftiharımızdır. Bendeniz işte bir 15-20 sene çektim. Bir de 

hatırlıyorum, yanaklarından öperim, sevgili Refik Bürge kardeşim vardı, liseden, bu kadar 

kardeşim. Şimdi olmuyor. Üstelik bir yaz sporu bu. Okulların kapandığı zamanda yapılıyor. 

Kürek şubesinde bile biz 50 senede 3 tane Galatasaray liseliyi zor görmüşüz. Bunun için ben 

lisede sporcu kaynağı, sporcu kaynağı, bakın insan kaynağı demiyorum, demedim ki, sporcu 

kaynağımızda oraya yönelmeliyiz. Bu bakınız oradan gelecek sporcularla, bu aidiyet sorununu 

da daha kolay hallederiz. Bir kere bir de öyle düşününüz. Neyse ben Nedret Yayla Beyefendiye, 

sonsuz saygım var. Ama çok üzüldüm, çok alındım, iki cümlesine, cümle değil, iki kelimesine. 

Beyefendi, okul şovenizmi dediniz. Bu nasıl bir laf ya? Göbek büyütme. Ben Galatasaray Lisesi 

mezunuyum. Allaha şükür kendi devrimde fırtına gibi sporcuydum, hiç göbek möbek 

büyütmedim. Galatasaray liseli talebeler göbek büyütür lafı beni çok. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ahmet Şenkal, sözünün maksadını aştığı konusunda Sayın Nedret Yayla yazdı. Geri alıyor 

sözünü, ben o bakımdan daha fazla şey yapmayalım. 

 

Ahmet Şenkal 

Peki, teşekkür ediyorum. Ben kendisine saygılarımı tekrardan gönderiyorum. Efendim şimdi 

Serhat kardeşimin rapor hazırlığını ben gördüm, o raporu da okudum. Mükemmel dört dörtlük 

bir rapor. Ben de hep diyorum, inşallah bütün amatör şubeler örnek alırız. Ben de 

arkadaşlarıma rica ederim, toplanırız. Buna mümasil bir rapor hazırlayıp takdim edersek, 

gelecek yönetimlere, gerçekten çok iş yapmış oluruz. Bunlar benim izlediklerim. 

Şimdi efendim, değerli Galatasaraylılar, geliyorum ikinci anlatmak istediğim konuya, hepinizin 

malumu, 35 gün sonra kısmetse, olağan seçimlerimizi yapacağız. Şimdilik ufukta 4 başkan 

adayı görünüyor ama, bu her gün artabilir. Hepsi de saygıdeğer Galatasaraylılar, hepsini de 

tanıyorum, tek tek tanıyorum. Çok saygıdeğer insanlardır. Harıl da çalışıyorlar. Ama deminden 

beri söylendiği gibi, biz daha fazla kısa ve uzun vadede yapılacak işleri, projeleri görmek isteriz. 

Somut projeler, ne yazık ki henüz ortada yok. Oysa değerli Galatasaraylılar, bu sefer durum 

farklı. Bu adayların özellikle dağlar kadar birikmiş borçların üstesinden nasıl geleceklerini bize 

anlatmaları, bizi ikna etmeleri şart. 
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Ya seçilelim de Allah kerim yaklaşımına artık yer yok. Kervan yolda düzülür, anlayışına hiç yer 

yok. Bakın medya günlerdir, şimdi bir örnek verelim. Medya günlerdir yazıyor, sağır sultan bile 

duydu. Biliyor. Haziran ayında ödenecek net 300 milyon TL borcumuz var. Yani 29 Mayısta 

seçilen başkan, daha mazbatasını almadan, bu borcu kucağında bulacak. 300 milyon TL.  

Başkan adaylarımız nasıl ödeyecekler bu meblağı? Nasıl çözecekler sorunu? Muhakkak belki 

de vardır bir düşünceleri, muhakkak vardır ama bize anlatsınlar. Bakınız ilk sınav bu. Şimdi bir 

de şunu demek istiyorum. Tabii ben yaşım, başım, kıdemim itibariyle, camiadaki kıdemim 

itibariyle biraz daha açık konuşmayı seviyorum.  

Başkan adaylarımız o koltuğa oturduktan sonra, lütfen efendim işte biz enkaz devraldık, eski 

yönetimler şöyleydi, böyleydi, şurada borç yapılmış, şuradan şuraya gelmiş, onun için şu şöyle 

olmuş gibi efendim ekskuzelere sakın tevessül etmesinler. Sakın. Onları dinlemeyeceğiz. O her 

gelen yönetimin, işte şöyle böyle oldu şeklindeki mazeretleri, ekskuzeleri artık geçerli değil. 

Onlar geçti. Bugün durumumuz hiçbir zaman olmadığı kadar vahim. Daha ilk haftadan 

kucağınızda bulacağınız borçlar için çözümünüz varsa, lütfen anlatın.  

Yoksa, soyunmayın bu işe, öyle nam olsun diye, efendim macera olsun diye, adaylık olmaz. 

Benim aslında bitirirken, naçizane önerim de şu. Efendim Galatasarayımızın, Galatasarayımızın 

ortak akıla ihtiyacı var, o nedenle bu çok değerli Galatasaraylı, saygıdeğer başkan adayları 

mümkünse bir araya gelin, akıllarınızı birleştirin, akıllarınızı birleştirin, tek listede toplanarak, 

çok güçlü bir liste olacaktır o nasılsa, tarihimizin bu en zorlu dönemini beraberce aşmaya 

çalışın.  

Değerli hazirun, vaktinizi aldım, benim söyleyeceklerim bu kadar, herkese sağlıklı, sıhhatli 

günler diliyorum. İki sefer konuştum, ilginize ve sabrınıza da çok teşekkür ediyorum. İyi günler 

efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ahmet Şenkal’a teşekkür ederiz. İki gündem maddesi olunca, bazen miks oldu, ama 

toplantımız gayet iyi gidiyor, yani bu 2 saat 15 dakikalık bir toplantımız, gördüğüm kadarıyla iki 

konuşmacımız kaldı. Onları bağlayabilir miyiz süratle. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Taner Aşkın’ı bağlıyorum. Daha sonra da Sayın İbrahim Göknar gelecekler. Sayın Aşkın 

mikrofonunuzu açarsanız, sizi duyacağız efendim. Sayın Aşkın beni duyuyorsanız, 

mikrofonunuz kapalı efendim. Sayın Aşkın biz sizi duyamıyoruz, mikrofonunuz kapalı. Kırmızı 

mikrofon üzeri çizili işaretini eğer üstüne basarsanız, sizi duyabileceğiz. Hâlâ kapalı 

mikrofonunuz. Sizi duyamıyoruz efendim. Kırmızı mikrofon sembolünü aktive ederseniz 

duyacağız efendim. Şu anda bizde sistemsel olarak bir şey gözükmüyor. Müsaade ederseniz siz 

bunu yapana kadar, ben Sayın İbrahim Göknar’ı davet edeyim. Taner Beye tekrar dönelim daha 

sonra. Sayın Göknar buyurun efendim.  

 

İbrahim Göknar 

Sesim geliyor mu Burçin Bey? 
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Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Geliyor, geliyor efendim. Buyurun. 

 

İbrahim Göknar 

Teşekkür ederim. Tekrar söz hakkı verdiğiniz için, değerli Divan heyeti. Efendim öncelikle çok 

değerli Ahmet Şenkal Beyin bir ifadesi oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum iltifatları için. 

Yalnız orada belki bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Kendisinin sporcu, genel sporcu 

sayılarımızdaki azalma yönündeki düşüncesine yüzde yüz katıldığımı belirtmek isterim. Benim 

o konuda sadece bir tespit olarak camiamıza bilgi aktarmaktı niyetim. Yoksa zaten benim 

naçizane Galatasarayımız için, kendi öz düşüncem, değil sadece sporcu sayımız, Galatasaray 

olarak hep beraber galiba zamanımız gelmiştir, önce küçülüp, sonra tekrardan büyümeliyiz 

diye bir tezim var. 

Bunun da hiçbir ayıbı yanlışı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten her anlamda 

fazlasıyla şişmanladık zaten.  

Hatta bu üye konularımız vardır malum, işte tüzük, üye sayılar, vesaire. Orada da daima 

Galatasarayımız için söylediğim yanlış anlaşılmasın ama altını bir kez daha çizeyim. Galatasaray 

hiçbir zaman bir spor salonu değil, bir spor kulübüdür.  

Efendim seçimlerle ilgili konuda birkaç söz söylemek istiyorum. Artık hepimiz için naçizane bir 

önerim olacak. Sanıyorum ki gayet iyi her şeyin farkındayız. Galatasarayda sürekli geçmişi 

konuşarak, yarını maalesef ıskalıyoruz ve maalesef Galatasarayın felaketine doğru bir meşru 

bir zemin hazırlıyoruz. 

Şimdi önümüzde bir seçim konusu var. Ertelenir veya ertelenmez. Seçimler için yola çıkılmıştır. 

Başkan adaylarımız ortadadırlar. Ekiplerini düzenlemektedirler. Öncelikle şunu söyleyeyim, ön 

yargılarla kendilerini tenkit edeceğimize, bence tüm Galatasaray üyeleri ve taraftarları da 

olarak, teşekkür etmemiz gerekiyor. Şimdi herkes diyor ki, başkan adayları projelerini 

anlatsınlar. Ben de burada açıkça sormak isterim. Siz eğer yahut bu şekilde konuşan çok değerli 

üyelerimiz veya taraftarlarımız, veya Galatasaraylılar, eğer sizler efendim aday olsaydınız, 

projelerinizi işte alın bizim projelerimiz bunlardır. Böylesine iletişimin pik yaptığı bir dünyada, 

tartışın diye ortalığa saçar mıydınız? Şimdi bu siyasette de böyledir. Sporda da böyledir. 

Yönetimde zaten. Eğer bir şeye soyunuyor iseniz, sadece başlık verirseniz. En ince detayına 

kadar, ne yapacağınızı ancak seçildikten sonra ortaya çıkartırsınız. Dolayısıyla böyle bir şey 

yoktur ve bu iş de düşünüldüğü, konuşulduğu kadar o kadar basit bir şey değil. 

Şimdi bence Galatasarayda adaylara veya ekiplere şunu da yapın diye öneri yapmak yerine, 

bizim şu net 3 milyar kadar borcumuz var. İşte bu borcu ne kadar sürede, ne kadarlık kısmını, 

indireceksiniz diye sormanız gerekir diye düşünüyorum ondan daha önce de hangisi önce 

yapılmalıdır. Seçim mi? Mali genel kurul mu? Bu husustaki düşünceleriniz ne idi diye sormanız 

gerekirdi diye düşünüyorum. 

Galatasarayda bir başka soru olarak bugüne kadar yapılmamış, hangi radikal ve rasyonel 

kararları, başlık olarak sadece alacaksınız diye sormak gerekirdi diye düşünüyorum.  

Bu dev markanın eski elit haline hangi başlıklarla döndüreceksiniz diye sormak gerekirdi diye 

düşünüyorum. Birçok dev markanın yönetiminde bulunmuş olan biri olarak, bunları 

söylüyorum. Yoksa dünyadan çeşitli örnekleri vermek gerçekten kolay. Galatasaray elbette 
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çağdaş normlarla yönetilmeye mecburdur. Ancak pazarlama literatüründe bir kural vardır. 

‘Think global act local’ derler. Yani dünyevi düşün, lokal uygula. Bu kural bugün de geçerlidir 

ve inanın dünya küçük bir köy haline gelmiş bile olsa, yarın da geçerli olacaktır. 

Dünya örneklerinden bahsederken, veya kendinize benchmark olarak seçtiğiniz spor 

kulüplerini, onlardan bahsederken, o kulüplerin de idari, sportif ve mali içerik yapılarını çok 

çok iyi incelememiz gerekir diye düşünüyorum. Maalesef Avrupalıyız demekle olmuyor. Onlar 

gibi yapalım demekle de olmuyor. Başarı için Avrupalı gibi hareket etmemiz gerekiyor.  

Söz hakkı için tekrar çok teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ederiz. Sayın Taner Aşkın’ı bağlayabilir miyiz lütfen? Peki. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Tekrar deniyoruz. Sayın Aşkın bizi duyabiliyor musunuz?  

 

Taner Aşkın 

Evet duyuyorum, siz beni görüyor musunuz?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Evet, buyurunuz efendim. 

 

Taner Aşkın 

Kusura bakmayın, demin link arızası oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Söz hakkım doğdu, 

ama ona sonra geleyim. İkinci bir söz hakkımı kullanıyorum şu anda. Maalesef üzüldüm 

doğrusunu isterseniz, Sayın Nedret Yayla Beyin her ne kadar sonradan konuşmasını geriye 

çektiğini ve özür dilediğini söylemesine rağmen, son derece yanlış bir anlaşılma. Benim ne 

Galatasaray liseli, ... 68 sene içerisinde Galatasaray kulübünde hiçbir zaman söz konusu 

olmamıştır, hiçbir fertle bunu tartışmam, bunun konuşmasını dahi yapmam. Ben sadece 

Galatasaraylıyım. Ne alaylıyım, ne saraylıyım. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Ben 

Galatasaraylıyım. Yani çok dikkatli konuşmak gerekiyor bu şeylerde, dikkat etmek lazım. Biz 

ayrım, gayrım hiçbir zaman düşünmedik. Bugüne kadar Galatasarayda olmayan şeyler 

oluyorsa, bunların sebeplerini önce bir araştırmak lazım. Nerelerden nerelere geldik. Sayın 

Yayla, ben size şunu söyleyeyim. Bugüne kadar ortaya çıkmayan, 5 senedir, 5 senedir, Gülsüm 

başkanın zamanında, şimdi de aşağı yukarı, 3 senedir Sayın Cengiz Başkanın zamanında, Cengiz 

Başkanın da imza koymuş olduğu, tüzük tadil taslağı 5 sene geçmesine rağmen, halen içinde 

benim de bulunduğum komitedir, Sayın Başkanın da bulunduğu komitedir ve Sayın Ahmet 

Şenkal Beyin bulunduğu bir komitedir. Orada 3 kişi Galatasaray tüzüğünün, 8 inci maddesine 

itirazda bulunmuşlardır ve şerh koymuşlardır. Bunlardan bir tanesi benim. Bir tanesi Sayın 

Başkan, bir tanesi de Sayın Ahmet Şenkal. O sekizinci maddeyi okursanız, onun sadece üye 

alımlarıyla ilgili olduğunu görürsünüz ve ondan sonra Taner Aşkın’ın ne söylediğini belki çok 

daha iyi anlamış olursunuz. Kusura bakmayın özür diliyorum ama bir ağabeyiniz olarak, bir 
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büyüğünüz olarak, doğrusunu isterseniz iyi tetkik etmeden, iyi araştırmadan, bu tip konulara 

girmenizi tavsiye etmiyorum. Neyse bu konuyu ben burada kapatıyorum. 

Şimdi çok önemli bir şey, benim bugünkü konuşmamdaki husus şu. Uzun süredir süregelen 

aşağı yukarı 10 seneye yakın süregelen ve nihayet patlak veren bir sürecin başlangıcı 

içerisindeyiz. Bugüne kadar geldi, geldi, geldi, artık bıçak son kemiğe dayandı. Burada olay şu. 

Sayın Başkan, gerek rahatsızlığı dolayısıyla, gerek pandemi dolayısıyla yapılması gereken 

kongreleri yapamadı. Veya yapmadı, daha doğrusu yapmasına imkân olamadı. Ama en son bir 

kongre tarihi ilan edildi. Bu kongre tarihi evet biraz evvel Bülent Bey de değindiler. Bazı şeyler 

oldu, doğrudur. Yani önce mali kongre mi, sonra seçim kongresi mi? Ama şu anda seçim 

kongresi ilanı olmadığına göre, önce bizim önümüze konan bu tüzük kongresini konuşmamız 

lazım. Çünkü burada Galatasarayın geleceğiyle ilgili birtakım tasarrufları göreceğiz, görmemiz 

lazım. 

Ortada gözüken, isim saymamın bir mahzuru yok. Şu anda çünkü medyada zaten dolaşıyor bu 

isimler. Sayın Hamamcıoğlu, Sayın Öztürk, Sayın Elmas, Sayın Hunca, Sayın Cengiz ve Sayın 

Albayrak gözüken adaylar şu anda. Bunların plasesi de var. 3 tane plase de arkada bekliyor. 

Birincisini söyleyebilirim. İbrahim Özdemir Beyefendi. Şimdi bu kadar çok adayın olduğu bir 

yerde, maalesef ama maalesef hiçbir proje yok. Hiçbir plan yok. Efendim ben şunu şöyle 

yapacağım, böyle yapacağım. Ben bu parayı böyle yöneteceğim. Beyler, realist olalım bakın, 

nasıl bir tablo sizi bekliyor, öncelikle bunu bilmelisiniz. 

Bir ekonomik, iki sportif, üç sosyal, dört idari, beş hukuki, altı medyatik, yedi yatırımlar, sekiz 

tesisler, dokuz şirketler, on araştırma, geliştirme çalışmaları. On bir, mevcut mülklerin 

inşaatları ve gelecek inşaatlar. On iki Ada ve diğer sair spor tesislerinin hâlihazır durumları. On 

üç, en önemli madde, tüzük. On üç, en önemli madde. Hatta bu birinci, ikinci madde olmak 

zorunda. Fakat ilk gelecek yönetimin baştan tıkanmaması için, bunu biraz zaman içerisinde 

almak üzere, ben biraz geride numaralandırdım. Mevcut yönetimin yetkisiz yaptığı 

harcamalarla ilgili sizin masaya oturduğunuz ilk gün karşılaşacağınız tablo. Taraftarlar, 

özellikle. Ultra aslan özellikle. Amatör branşları zaten konuştuk. Yani işin özeti, 20 tane ana 

husus, ana madde, bu yönetime gelecek arkadaşların kucağında olacak, önünde olacak. Ben 

yine realist açıdan söylüyorum. Bu iş hiçbir zaman bir başkanın tek başına yapabileceği bir olay 

değil. Bugün olduğu gibi söylüyorum. Bugün bir kişi karar veriyor, ne derse o oluyor ve o şekilde 

sözüm ona Galatasaray idare ediliyor. 

Bu artık mümkün değil, unutalım bunu. Bu bir ekip işi, ama şöyle bir ekip işi. Bu işi, bu işi sadece 

üstten yönetecek, altta Galatasarayın geleceğini de göz önünde bulundurarak bir kurumsal 

yapıya götüren amili, mütehassıs insanlardan müteşekkil bir profesyonel kadro ile bu işe 

başlamak gerektiği kanaatindeyim. Yoksa kim olursa olsun bugün söylüyorum, masada biraz 

evvel söylendiği gibi, ilk geldiğiniz ayın başında 300 milyonla karşı karşıyasınız. Bunu artık kasa 

kolaylığıyla filan bir şahsın veya yönetimdeki arkadaşların ödemesi söz konusu değil. Neden 

değil, mali imkânlar dolayısıyla söylemiyorum. Bu tartışılır. Ama kanunlar açısından değil, yani 

şöyle, siz artık ben buraya 50 milyon koydum, 50 milyon karşılığı hisse senetlerini kendime 

teminat altına aldım, veya alırım düşüncesiyle veya ben buna başka şekilde bir teminat 

uydurur, bu parayı tekrar geri alacağım diye düşünemezsiniz. Düşünemezsiniz. Çünkü şöyle, 

siz bundan sonra imzalamış olduğu bu yönetimin imzalamış olduğu bankalar birliği 
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anlaşmasıyla, ancak ve ancak belirli periyodlarla Ziraat Bankasından ihtiyaçlarınızın listesini 

sunarak, maddi imkânlar sağlayabilirsiniz. Bu belirle gelirlerinizin hepsinin Ziraat Bankası 

havuzuna plase, kaydırılmasından dolayı kaynaklanan bir husustur. Sadece ve sadece 

bulacağınız sponsorluk gelirleriyle yatırım yapabilirsiniz veya transfer yapabilirsiniz. Ama kayıtlı 

gelecek gelirlerinizin, bilet parasından tutun, reklam parasından tutun, her ne olursa olsun, 

Galatasaraya kayıtlı olarak gelecek, listenizde gözüken her şey o denetimden geçecek, yani 

şöyle söyleyeyim, gelecek başkan bir nevi kayyum olacak. Bakın, altını çiziyorum, bir nevi 

kayyum olacak. Dolayısıyla iş çok zor. Gözüktüğü gibi değil, ancak, ancak sayın konuşmacı 

arkadaşlarımızın bahsettiği gibi, özellikle altını çizdikleri gibi, İbrahim Beyin, Ahmet Beyin 

bilhassa belirttikleri hususlara ben de değineyim, bu iş bir akıl ortaklığı ile bir güç birliği ile olur. 

Nasıl olur, onu da söyleyeyim eğer bir yapılandırmaya gidecek isek, ki muhakkak gitmek 

zorundayız. Yönetim Kurulu sadece yapılması gerekenlerin kısa orta ve uzun vadede planlarını 

yapar, yapacak insanlara devreder ve neticelerini ay be ay almaya başladığı tarihten itibaren 

bu start verilmiş olur. Dolayısıyla bu hususta, en ciddi, en acımasız tedbirlerle diyelim, daha 

doğrusu, müsaade etmeden ama sözünüzün arkasında durarak, en başta korkmadan şeffaf 

olarak bu işleri yürütmemiz lazım. En büyük, en büyük şey bu. Burayı atladığımız zaman zaten 

yolun açıldığını göreceğiz. Ha, bir sürü olay oluyor dünyada, her şey değişiyor. Futbolda da 

birtakım şeyler değişiyor. Artık herkes kabul ediyor ki, futbol bacasız endüstrinin bir numara 

starı. Şimdi dolayısıyla burada bizim dikkat etmemiz gereken çok önemli konularımız var. 

Özellikle idari, özellikle hukuki ve özellikle sosyal anlamda çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunları 

bir kişinin veya şu anda 15 günde, 25 günde, 45 günde veya bir senede bir araya gelmiş bir iki 

kişinin çözmesi mümkün değil. Yani bir mesai de verseniz, iki mesai de verseniz. Bu çok 

kapsamlı bir konu. Biraz evvel saydım, 20 ye yakın husus var. Bunlardan bir tanesini ele alacak 

olsak, mesela soruyorum. Florya tesisleri, acaba niye tekrar bize iade edildi, haberiniz var mı, 

125 milyon liraya kendi arsamızı geriye aldık. Ne genel kurul kararı var, yatırımdır bu, 

haberimizin olması lazım, genel kurulun onayı alınması lazım. Hiçbir şey olmadı. Neydi? 

Arsamız bize geri kazandırılma sloganı ile geçiştirildi ve olan oldu, biten bitti. Peki, şimdi ne 

olacak? Şimdi biz Florya tesislerimizi değerlendirmeye çalışacağız. Nasıl çalışacağız acaba? 

Mümkün mü? Evet, şu andaki kayıt üstünde, konut alanı gözüküyor. Peki, böyle mi kalacak 

acaba? Acaba böyle mi kalacak? Yoksa diğer arsalarla tefrit edilip, bir araya getirildikten sonra 

tekrar bir proje çalışması ile başka bir kanala mı gidecek?  

Şimdi Galatasaray o kadar çok şey kaybetti ki, söylemek istemiyorum. Üzülüyorum, ciddi 

anlamda üzülüyorum, ama bunların başkaları da var. Bakın bir anlaşma yapıldı, kısa zamanda. 

Stadın üstünün güneş enerjisi tesisi ile bir mukavele yapılmasına, yapılacak şirketin de ismi de 

belli, söylemede şey yok. Gerek yok. EnerjiSa ile bu iş yapıldı. Ne biliyoruz arkadaşlar, ne 

biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu tesis kaça mal olacak, biz buradan hangi kirayı alacağız veya 

hangi kirayı ne kadar zaman almayacağız? 10 sene sonra bu tesis bize devredildiği zaman, bu 

tesisin yeniden yapılanması, söz konusu olacak ise ki, %90 olacak. Bunun maliyeti ne? Ondan 

sonraki süreç, ne kadar, nereye kadar gidiyor? 25 seneye kadar gidiyor. Buradaki olacak maddi 

ekonomik bağlantılar ne? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi bütün bunların arkasına çok şey 

daha ekleyebiliriz. Adanın bugünkü durumu nedir? Yani, Seyrantepe, Kemerburgaz diyelim, ne 

alemde, ne yapıyoruz. Niye bugüne kadar durduk? Otel ne oluyor? Ne yapıyoruz? Bunların 
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hiçbirisi konuşulmuyor, konuşulmadı. Ama yeni gelecek arkadaşlardan, özellikle başkan adayı 

olan arkadaşlardan rica ediyorum. Bakın bu iş çok ciddi iş. Galatasaraya çok şey katmak 

isteyebilirsiniz, hepimiz istiyoruz bunu. Keşke yapabilsek, ama tek başımıza asla değil. Olmaz. 

Yapamayız. Galatasaraya yazık ederiz, ha birkaç gün, ne bileyim işte medyada, gazetede, 

şurada, burada isimler geçer. Konuşmalar olur. Bunlar belki şahsi olarak bizleri tatmin edebilir 

ama olan Galatasaraya olur ve yazık olur.  

Ben şimdi muhterem arkadaşlarımdan, başkan adayı olan muhterem arkadaşlarımdan rica 

ediyorum. Gelin güç birliği yapın, gelin işbirliği yapın, gelin akıl yolunu bulun. Hep beraber bir 

şeyde çalışalım, iki kişi senden, bir kişi benden, üç kişi oradan, bir kişi buradan, bir kişi dışarıdan 

bunları bırakalım artık. Bunlar çok eskide kaldı, eskide kaldı bunlar. Şimdi yapılması gereken 

şey, işi yapacak insanı bulup, o masanın başına getirip oturtturmak.  

Bunu bir Yönetim Kurulu üyesinden isteyemeyiz. Belli bir yere kadar isteyebiliriz, ondan sonra, 

ondan sonra bu işin hakiki mesulü yapması gereken şey, bir profesyoneli oraya oturtup, veya 

birkaç profesyoneli oraya oturtup bunu bir sistem içerisinde götürmektir. Bir yapılaşma 

içerisinde götürmektir. Galatasarayın sadece bugünü yok. Galatasarayın bir sürü geleceği var. 

Yapılması gereken bir sürü işleri var. Bakın Galatasaray kurulduğu günden bugüne kadar 

yaşamış, bundan sonra da Galatasaray dünya yaşadığı sürece yaşayacak.  

Dolayısıyla bu hazırlıkları bizlerin yapmamız lazım. Şimdi ben diğer konulara çok değinmek 

istemiyorum ama bir konuya muhakkak değinmeliyim. Özellikle bu taraftar konusu, çok 

önemli. Çok çok çok önemli. Arkadaşlar Galatasarayda, Galatasaraya inanan, Galatasaraya 

gönül veren insanların hepsinin Galatasaray hakkındaki, hakkı aynı. Galatasaray üzerindeki 

hakkı aynıdır. Hiç kimse, 300 kişi ile, 500 kişi ile yıllar evvel lağvedilmiş bir dernek, adını da 

söylüyorum, UltrAslan, hangi sıfatla, bir de başka arkadaşlarımız da söyledi. Hangi sıfatla 

Galatasarayın bugün mevcut olan yönetimine direktif vermeye veya istifa etmeye davet 

ediyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Galatasaray bunları asla kabul edebilecek bir camia 

değil. Eğer bu işi yapmaya hâlâ devam edeceklerse, o zaman kendilerine başka bir yer 

arayacaklar. Burası Galatasaray, burada herkes, herkes, şunu söylüyorum. Galatasaraylı olarak 

eşittir. Kimseye imtiyaz hakkı tanımayız. Bu Ultra Aslan da olsa tanımayız. Yani çok açık ve net 

söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, lütfen bakın yaptığınız her şey size göre iyi olabilir ama biz 

Galatasaraylılar olarak bunları istemiyoruz. Biz Galatasaraylılar olarak, Galatasaraylılara 

yakışan, Galatasaray gibi yakıştığı şekilde yaşayan bir Galatasaray taraftarı olmayı tercih 

ediyoruz. Lütfen bunu anlayışla karşılayın, bu size ne bileyim bir serzeniştir, böyle kabul edin. 

Bir büyük olarak da benim bir tavsiyem olarak kabul edin. Ama gelin gayri resmi bir dernekte, 

Galatasarayın mağazalarında mal satmaya, bilet satmaya, şuna, buna teşebbüs etmeyin. 

Galatasaray bunları kaldırmaz. Açık ve net söylüyorum. Bakın, net konuşmamı burada şimdi 

hemen bitirmek istemiyorum. Bir iki şey daha ilave etmek zorundayım.  

Şunu hemen söylemeliyim. Bugün belirli bir sıkıntı çekiyoruz, bu sıkıntı sadece işte başkanla, 

futbol direktörünün arasındaki hadise değil. Bu biraz evvel hani benim çok üzerinde durduğum 

ve çok üzüldüğüm bir konu var. İşte liseli, lisesiz ayırımı filan. Bunları bırakalım. Bunlarla hiçbir 

yere gidemeyiz, zaten gidemediğimizi de anlamış olmamız lazım artık. Senelerdir bunlarla 

uğraşıyoruz ve bu hem, hem basın yoluyla, hem dışarıdaki rakiplerimiz yoluyla, bizim bu yolda 

yürümemiz isteniyor. Yani açık açık söyleyeyim, bir şey söylerseniz biraz çarpıtılarak başka 
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türlü yazılıyor. Şimdi geçen gün, sayın hocamız bir laf etmiş, beni trene sonradan binenlerden 

değilim demiş. Hocam, çok haklı olabilirsin, ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. O laf, o laf bana 

çok acayip geldi, yani kabullenemedim. Yani açık ve net söylemeliyim ki, trene ilk binmek değil, 

önemli, ilk binmek önemli değil, trene ineceği yeri bilerek binmek önemli.  

O çok önemli. Yani o noktalarda bir laf ederken çok haklısınız, stres altında olabilirsiniz, ama 

lütfen rica ediyorum. Siz çok ciddi bir mevkidesiniz ve çok mesuliyetli olan bir mevkidesiniz. 

Lütfen rica ediyorum, sizi de çok iyi tanıyorum, çok da seviyorum. Ama ona rağmen, ona 

rağmen ciddi anlamda ben size bir ağabey olarak tavsiyede bulunmak istedim. Sevgili 

Galatasaraylılar, en önemli şey, tekrar tekrar söylüyorum. Bu seçimlerde Galatasarayın tesanüt 

içerisinde bir arada olması, dik durması, el ele vermesi, şeffaf ve açıklıkla korkmadan sonuna 

kadar dayanması ile söz konusu olur.  

Hepinize saygı sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Aşkın siz ayrılmadan önce kısaca bahsetmem lazım. Üzerimde kalmasın. Sayın Nedret 

Yayla sizin ikinci görüşmenize istinaden, Sayın Taner Aşkın büyüğüm diye yazmış. İkinci 

konuşmanızdan sonra yanlış anlaşılmanın ortadan kalktığını ve bütünleştirici görüşleriniz için 

size teşekkür ettiğini söylemişler. Bunu da size söylemiş olayım.  

 

Taner Aşkın 

Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim kendisine, yani hiçbir zaman, benim özellikle, 

Galatasaray camiasında hiç kimseyle böyle bir şeyim, tartışmayı bırakın, bir kırgınlığım filan hiç 

olmadı. Bakın 68 senedir bu kulüpteyim, hiç böyle bir şey olmadı. En aşağısından geldim, en 

aşağısından. Ben de mektepli değilim yani, onu açık açık ben de söyleyeyim. Ama ben 

Galatasaraylıyım. Ayırım yapamam, ayırım yapamam. Bakın açık açık söylüyorum. Bir daha 

söyleyeyim, Nedret kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ben yaşanmamış bir hadise olarak 

kabul ediyorum. Sağlıcakla kalsın.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Ben de her ikinize de bu Galatasaraylı duruşunuzdan dolayı teşekkür ederim. Sayın başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Özmızrak’ı bağlayalım lütfen. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Sayın Özmızrak bizi duyabiliyor musunuz? Sayın Özmızrak.. Başkanım sanırım bağlayamadık. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sıradaki konuşmacımız. Ben Sayın Emir Kıvırcık’ın tekrar el kaldırdığını görüyorum. Eğer 

yanlışlıkla kaldırmadıysa, Emir Beyi bağlayalım.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 
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Emir Bey buyurun. 

 

Emir Kıvırcık 

Sayın Başkanım,  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Emir Bey sanırım internet bağlantınızda bir sorun var. 

 

Emir Kıvırcık 

Evet, baktım şu anda. Geliyor mu?  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Şu an geliyor, dilerseniz bir fotoğraf koyarak da görüntünüzü kapatırsanız, sesiniz kesilmez, 

daha önemli olanı duyarız.  

 

Emir Kıvırcık 

Onu becerebileceğimi zannetmiyorum.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

O zaman buyurun devam edin, şimdi daha iyi bağlantınız. 

 

Emir Kıvırcık 

Şimdi Sayın Göknar dedi ki, insanlar çıksın, ben başkan olursam ne yaparım diye anlatsın, 

mesela feyz alalım şeklinde bir şey söyledi. Bir de Taner abi dedi ki, işte biz değerlendirirsek 

şayet Florya’yı şöyle değerlendiririz, yandaki arazilerle mi değil mi diye, ben bir şey söylemek 

istiyorum. Şimdi bizim elimizdeki asetlerimizin tamamı, sesim geliyor mu? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Burçin Tunçel 

Geliyor buyurun. 

 

Emir Kıvırcık 

Tamam. Bizim elimizdeki asetlerin tamamı, Bankalar Birliğinin elindedir ve Bankalar Birliği 

sözleşmesinde yazıyor ki, bu asetlerin değerlendirilmesi ve gelecek rakamların tamamı borca 

gidecek. Şimdi bizim bir konuyu çok iyi tespit etmemiz lazım. Hep üstüne basa basa 

söylüyorum. Biz son 18 yılda 8, neredeyse son 2 senede bir kere şampiyon olduğumuz halde, 

batmanın eşiğindeyiz. Demek ki bizim aykırı bir şeyler yapmamız lazım. Demek ki bizim 

kutudan inanılmaz başka şeyler çıkartmamız lazım. Değer yaratmamız lazım, tamam mı? 

Dolayısıyla bizim Florya tesisimiz, Florya’da biz ne yapacaksak, zaten otomatikman borca 

gidecek. Ama biz hem kulübü idare edeceğiz, hem borcu ödeyeceğiz, hem de biz kulübü bu 

şekilde idare ettiğimiz halde batıyoruz her dakika. Bunu değiştireceğiz, o yüzden başkan 

adayları bunu gerçekten bize başka şeyler söylemesi lazım. Hani bir insan kaynağı, Galatasarayı 

kullanıp, neler yapmasını söylemesi lazım. 
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Şimdi ben çok basit bir örnek vereceğim bakın, çok basit bir örnek, unuttum onu, o yüzden söz 

istedim. Burçin Bey rica etsem koyar mısınız? Çok basit bir örnek vereceğim. Ne dediğimi 

anlatabilmek için. Değer yaratma konusunda, bakın para kazanma değil, değer yaratmak. 

Çünkü siz 1 milyar liralık bir değer yaratırsanız, borcun 1 milyarını silecek hale gelebilirsiniz 

veya o nakdi oraya vermeyip, o değeri teminat gösterip kulübü rahatlatabilirsiniz. Bakın bu 

fotoğrafta gözüken, çok basit, kafa topu diye bir oyun. 2 sene önce 2 tane genç çocuk yapıyor 

bunu. İki tane kale var, gördüğünüz iki tane kendi nesnesini seçmiş iki oyuncu var. Onlara skin 

deniyor, yani karakterini kendi seçiyor insanlar, tamam mı, bir de tribünlerde insanlar var, bir 

de skorboard var görüyorsunuz. Hani ben video oyunları diyorum. İnsanlar böyle uzay şeyi 

anlattığımı filan zannediyor, bazen bana soruyorlar. Hayır bakın bu kadar basit, iki tane 

oyuncu. İki tane kale. Bir tane özelliği var. Bunu bir spor spikeri anlatıyor, bir o kafa vuruyor, 

bir o kafa vuruyor. Ercan Taner anlatıyor bunu. İki tane genç çocuk yapıyor iki sene önce, 

onların sahip olduğu yaptıkları bir projeyi duyurum gücünü düşünün, neredeyse sıfıra yakın. 

Doğru mu? İki tane 20 li yaşlarda çocuk. Galatasarayın sahip olduğu duyurum gücünü düşünün. 

Şimdi bu kafa topu denilen iki tane adamın birbirine vurması, Ercan Taner’in de maç anlatıyor 

gibi maç anlatması, iki senede 50 milyon, 50 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu firmayı geldi firma, 

100 milyon dolara satın aldı. Değer yaratmaktan kastım bu. Bu iki çocuğun, iki kale, iki tane 

adam, bir tane kafa o vuruyor, bir o vuruyor. Ercan Taner anlatıyor, kadar basit bir oyunu, tabii 

arka planında mutlaka bir yazılım şeyi var. Ama uzay teknolojisinden bahsetmediğimi 

anlatmaya çalışıyorum. İki senede iki tane çocuk, kendi duyurum imkânlarıyla 50 milyon 

kullanıcıya ulaştırıyorlar. Biz Galatasaray olarak böyle bir şeyi yapıp da Galatasarayın duyurum 

imkânlarını ortaya koyar isek ve dijital a.ş. yi de halka açacağımızı, bu değil 2 tane, 20 tane 

oyun 3 sene içerisinde, bakın bir strateji söylüyorum size, bunu da halka açacağımızı 

duyurursak, her bir oyunu da bizim Galatasarayın tanıtım gücüyle biz duyurursak, bunlar iki 

senede 50 milyona ulaşıp, kullanıcıya 100 milyon dolara satmışlar. Biz çok daha iyisini yaparız. 

Ben bundan bahsediyorum. Bize başkan adaylarının bu gibi değer yaratıcı ve bizi borçtan 

komple kurtaracak şeyler anlatması lazım. 

Ben Florya’yı yapacağım, ben şeyi, Riva’da ikinci etabı takip edeceğim. Ben tesisleri 

Kemerburgaz’a yapacağım. O zaten yapılması gereken şeyler. Bu bizi kurtarmayacak. Ben bizi 

kurtaracak şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum tekrar söz aldığım için, 

bu basit şeyi anlatabilmek için. Başkanım, çok sağ olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Emir Kıvırcık’a tekrar teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Ayhan Özmızrak ve 

gördüğüm son konuşmacımız. Ayhan Özmızrak, buyurun, Galatasaray Lisesinde atletizm yapan 

önemli bir ağabeyimizdi.  

 

Ayhan Özmızrak 

Teşekkür ederim. Sayın Divan heyeti ve Divan kurulunun değerli üyeleri, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Konuşmaların hepsini dinledim. Çok değerli konuşmalar yapıldı. Fakat ben 

başka bir konuya değinmek istiyorum. O da şu, bu pandemi birçok şeyi değiştirdi, birçok şeye 

maalesef kontrolümüz dışında tek başına karar verir oldu ve biz elimizdeki tüzükle, hatta 
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tüzüğün ötesindeki mevcut kanunlarla bile bazı sorunların nasıl üstesinden geleceğimizi tam 

olarak bilemiyoruz. 

Bunun bir örneği, önümüzde inşallah 29 Mayısta seçimi yaparız diyoruz. Yaparız diyoruz da, 

seçimi yapmadan önce, iki senelik mali genel kurulu yapmadığımızı nasıl değerlendireceğiz? 

Yani şunu söylemek istiyorum. Bu seçimde mevcut yönetimden birisi veya denetimden birisi 

seçilirse, seçilmiş listelerin birinde bulunursa, bilahare biz bu mali kongreleri yapar ve ibrasızlık 

sonucu çıkarsa nasıl bir durumla karşılaşacağız. Bunun hukuki çözümü nedir? İki, biz bu seçimi 

mevcut şartlar altında şeyde yapamaz isek, okulda yapamayacak duruma gelirsek, tüzüğümüz 

okulda yapmayı söylüyor. Bunun alternatifi ne olabilir? Mevcut şartlar çerçevesinde statta 

yapmak zorunda kalırsak ve belki iki güne yaymak zorunda kalırsak ne olabilir?  

Bu hukuki sorunlar ve olası çözümler hakkında ben Divana tüzüğe baktım, bir yükümlülük 

getirmiyor ama, sanırım bir sorumluluk getiriyor. Lütfen bir hukuki komite kurup, olası 

çözümler üzerinde bize bir bilgilendirme yaparsa, gelecek ayki toplantıda çok makbule geçer. 

Olası kaosların daha sonra yaşayacağımız sıkıntıların önüne geçeriz gibi geliyor. Artık bu 

saatten sonra çok vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ayhan Özmızrak, çok önemli bir konuda, bir anlamda topu da Divan heyetine attı. Şimdi 

bizim bundan sonra bizim 4 kişi olarak bu konuyu değerlendirip, camiamızda çok değerli 

hukukçular var, bu konuyu süratle değerlendirip, Mayıs ayı toplantısına bu hukuki görüşleri 

getirmemiz, yani bu sırayla hareket edebilirsek daha doğru olur, biz bunu Başkanlık Divanı 

olarak değerlendireceğiz. Yani sadece bu aşamada onu söyleyebilirim.  

Sayın Ayhan Özmızrak son konuşmacımızdı, toplantımızı hoşça kalınız diyerek kapatıyorum. 

Herkese iyi ve en önemlisi de sağlıklı günler diliyorum.  
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 Aykutalp Derkan (6833) 

Başkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedime Canipek Konuksever (7795) 

Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Öner Kılıç (8177) 

Yazman 

S. Burçin Tunçel (9180) 

Yazman 

 


