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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 15.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Divan Kurulumuzun Temmuz ayı toplantısını açıyorum. Giriş kapılarımızdan gelen bilgiye göre 

şu anda 55 Divan üyesi hazirunda var. 

Yeterli çoğunluğumuz vardır, toplantıyı açıyorum, tekrar. 

Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, bizleri ekranları başından takip eden sevgili Kulüp üyelerimiz, 

Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını armaya adamış, kıymetli 

taraftarlarımız. 

Bayram sonrası ancak yapabildiğimiz, bayram tatili araya girdiği için, toplantımıza hoş geldiniz.  

Stadımızda rahmetli Özhan Canaydın Başkanımızın adını taşıyan konferans salonunda yüz yüze 

yaptığımız bu toplantıda, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi, 

müsaadenizle kürsüye geçeyim. Teşekkürler.  

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 

kahraman şehitlerimiz, Kulübümüzün kurucusu 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve arkadaşları ve 

geçtiğimiz toplantıdan bu yana geçen süre içinde ebediyete intikal etmiş olan vefat listesini 

yansıtabilir miyiz?  

4864 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Cemil Arman Ark, 7562 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz, eski futbolcularımızdan Hikmet Öziş, 9467 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, Cengiz 

Yücel, Kulübümüzün 2113 sicil numaralı üyesi, Mehmet İsmet Erbay, Kulübümüzün 7244 sicil 

numaralı üyesi, Profesör Doktor Hidayet Buğdaycı, Kulübümüzün 10695 sicil numaralı üyesi 

eski Yönetim Kurulu üyelerimizden Ateş Ünal Erzen’in oğlu Cem Ünal Erzen, Kulübümüzün 

10827 sicil numaralı üyesi Ahmet Ata Sakmar ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların 

kutsal anıları önünde saygı duruşuna davet ediyorum sizleri. (Saygı duruşu yapıldı.) 

Buyurun, teşekkürler. Ruhları şad olsun, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Müsaadenizle yerime geçiyorum. 

Değerli hazirun, yoğun bir seçim takvimini geride bıraktık. 18 Haziranda ertelenmiş olan, 

pandemi şartlarında ertelenmiş olan Divan Başkanlık seçimimizi ve bir gün sonra da 19 Haziran 

Cumartesi günü, Galatasaray Lisemizde, mektebimizde, Kulüp Başkanlık seçimini icra ettik ve 

birer gün arayla, hem Divan Yönetimi, hem Kulüp Yönetimi yeni, 3 yıllık dönem için, 2021-2024 

dönemi için seçilmiş oldu. Malum Galatasarayda seçimler bir şölen havasında geçer. Hem yeni 

Divan Yönetimi olarak bendeniz ve çalışma arkadaşlarım, hem de yeni Kulüp Yönetimimizde 

Burak Başkan, Başkanlığında başarılar diliyorum. 

Müsaadenizle bir iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi, Kulüp Başkanlığı için 

Yönetimle kaldığımız mutabakat çerçevesinde bir Kulüp Yönetim Kurulu masası, alışılmış üzere 

oluşturmadık. Sevgili Burak Başkan ve çalışma arkadaşları, Divan üyelerinin arasında toplantıya 

katılmayı arzu ettiler. Biz de buna saygı duyduk. Bir, bu konuyu açıklamak istedim. İkincisi, 

pandemi şartlarında Divan Başkanlığımızın aylık olağan toplantıları biraz gerek zoom 

ortamında telekonferans biçiminde online bir şekilde icra edildi ve aşağı yukarı bir, neredeyse 
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bir 14 ay bu şekilde icra ettik. Seçim öncesi yaptığımız 12 Haziranda icra ettiğimiz toplantıdan 

bu yana yüz yüze stadımızda toplanma fırsatı bulduk. Niye mektepte yapılmadığını soran 

üyelerimiz çıkıyor. Temmuz ve Ağustos ayları, tarihi Tevfik Fikret salonumuzda bir klima sistemi 

olmadığından, oldukça sıcak bir mevsim, çok bunaltıcı, sağlıklı bir çalışma imkânı olmadığından 

dolayı, Eylül ayından önce yapılacak bütün toplantıları stadımızda, rahmetli Özhan 

Başkanımızın adını taşıyan konferans salonunda icra etme kararı aldık. Eylül ayından itibaren 

tekrar Kulübümüzün kurulduğu, yuvamız, mektebimizde, Tevfik Fikret salonuna dönmeyi 

planlıyoruz. 

Bir de normalde Divan toplantılarımızı her ayın 2 nci Çarşambası yapıyoruz. Yalnız bu ay uzun 

süren bir Kurban Bayramı münasebetiyle oldukça uzun süren bir Bayram tatili vardı. Bunun 

için bayram sonrasına bıraktık. Yalnız niye Çarşamba diye soranlarınız olacaktır ve niye 13.30 

da icra etmedik diye soranlar olabilir. Bu saat 14.00 de bugün Sportif A.Ş. nin Genel Kurulu 

vardı. Olağanüstü bir Genel Kuruldu bu, saat 14.00 de en alt zemin hattaki basın toplantı 

odasında bunu icra ettik. 

Saygıdeğer Yönetimimiz sevgili Burak Elmas Başkanımız başkanlığında, büyük bir çoğunlukla 

oraya katılım yaptı. Burada hem geçmiş dönemden istifa etmiş, Sportif A.Ş. yöneticilerinin 

istifası, hem de yerlerine yeni atanan yeni Yönetim Kurulu üyelerimiz onaylandı. Dolayısıyla bu 

da çok önemli bir Genel Kuruldu. Bunun için bu toplantımızı saat 15 e almak durumunda kaldık. 

Yönetimle yaptığımız mutabakat çerçevesinde, e malum yarın da kritik bir rövanş maçımız var. 

Maç günü de, maç günü protokolü ve şeyi dolayısıyla, Yönetimimiz de büyük bir çoğunlukla 

aramızda görüyoruz. Divan Toplantısına katılmayı arzu ettikleri için, maç gününe de 

toplantımızı, yani Çarşamba gününden onun için bir gün önceye, Salı gününe aldık. Ben bu 

açıklamalar yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi gündemi okuması için sevgili Yazmanımız Öner Kılıç’tan rica ediyorum. Gündemi 

paylaşabilir miyiz lütfen? 

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Gündem: 

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

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 

3. Divan Kurulu iç tüzüğünün 6 ncı maddesi uyarınca, Ağustos 2021 toplantısının 

yapılmaması konusunun görüşülmesi ve karar alınması. 

4. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas’ın önümüzdeki dönem 

çalışmaları ile ilgili bilgi sunuşu. 

5. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz 

verilmesi. 

6. Kapanış. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Şimdi gündemi oylatmadan önce, gelen evrak bahsinde, yeterli imza olduğunu görüyoruz. 

Gelen bir, iki maddelik bir dilekçe var. Saygıdeğer Divan üyelerimiz tarafından imzalanmış. 
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Yaklaşık bir 15, 16 imza olduğunu görüyorum. Şimdi müsaadenizle gelen evrak bahsinde bu 

Divan Kurulu Başkanlığına gelen bu evrakı okutmak istiyorum. İbrahim hocam. Hayır, önerge 

gündemin oylanmasını ve sırasını değiştirebilir, o anlamda.  

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına, 

Aşağıda bilginize sunulan başlıklar altında talep edilen konuların kulübümüz için yüksek 

ehemmiyetleri sebebiyle, Divan gündeminin birinci ve ikinci sırasına alınarak, müzakereye 

açılmalarının ayrı ayrı oylanmasını saygılarımızla arz ederiz.  

İlgi, tüzük maddesi. 101/4. Olağan toplantı gündemi Başkan, yokluğunda ise bir Başkan 

yardımcısı tarafından hazırlanır. Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan 

üyelerin onda birinin isteği üzerine, Başkanlık oylaması ile gündeme ekleme yapılır. 

Gündem önerisi 1. Genel Kurul yapılmayan yıllarda hayata geçen, geçmiş dönemde Divan 

Kurulumuz gündeminde ve Galatasaray kamuoyunda tartışılan bazı uygulamalar hakkında 

nesnel ve detaylı bir raporun Divan Kurulumuza sunulması için bir araştırma komisyon, 

koordinasyon komitesi kurulması. 

Divan Kurulumuzun görevleri, Galatasaray Spor Kulübü tüzüğü 99 uncu maddede açık bir 

şekilde tarif edilmiştir. Divan Kurulu Kulübün en yüksek danışma kuruludur. Bilindiği üzere, 

pandemi sonucunda alınan tedbirler gerekçesiyle 2019 ve 2020 yılına dair olağan Genel 

Kurullar yapılmamıştır, yine aynı gerekçe ile geçmiş dönem Divan Başkanlığı tarafından anılan 

Divan toplantılarının internet üzerinden yapılması kararı, teknik yetersizlik bahanesi ile Kulüp 

tarafından üstlenilmemiş, Divan Kurulumuz tarafından düzenlenen toplantılar ise geçmiş 

dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yok hükmünde sayılarak, tüzüğümüzün emrettiği 

bilgi akışı sağlıklı olarak sağlanamamıştır.  

2018 yılına dair yapılan Genel Kurulda alınan idari ibrasızlık ve Denetim Kurulunun ibra 

edilmemesi kararları ise dönemin bazı Yönetim Kurulu üyelerince, üyelerimize açıklanmayan 

gerekçeler ile mahkemeye taşınmaz ve süreç devam etmektedir.  

Tüzüğümüzün 23 üncü maddesinde belirtildiği gibi, Kulübümüzün en üst karar organı olan, 

Genel Kurulumuz ve 99 uncu maddede Kulübümüzün en yüksek danışma kurulumuz olan 

Divan Kurulumuzun son dönemde yapılan uygulamalar ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmaması, 

Divan Kurulumuzun görevleri arasında tarif edilen 99/1, Kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve 

geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat ve tüzük hükümleriyle bütçe esaslarına 

uyulup uyulmadığını incelemek, inceleme sonucuna göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna 

dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Divan Kurulu kararı ile ilk olağan Genel 

Kurula sunmak. 

99/2, Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi 

istemek, gerek görüldüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını 

görüşleriyle birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek, görevlerinin ifa edilebilmesi amacıyla 

kurulacak bir koordinasyon komitesi tarafından belirlenecek, Kulüp üyemiz olan uzmanlarla 

birlikte ilgili döneme ait etkinliklerini inceleyerek, varsa tüzüğümüz esaslarına uyulmayan 

durumların tespiti, somut durum, bilgi ve belgelerle yapılacak tespitlerin rapor haline 

getirilmesi, nihai raporun Divan Kuruluna sunularak, kurul tarafından uygun görülmesi halinde, 
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Yönetim Kurulunca gereğinin ifası için tavsiye kararı alınmasının sağlanması için, bir komite 

oluşturulmasının, 27.07.2021 tarihli Divan toplantımızın ilk gündem maddesi olarak yer 

almasının oya sunulmasını arz ederiz. 

Koordinasyon komitesi üyeliğine önerilen Kulüp üyelerimiz, 5333 Cengiz Özyalçın, 6442 Ahmet 

Özdoğan, 6443 Celal Erkut, 7100 Emel Çabukoğlu, 9180 Burçin Tunçel. 

 

Gündem önerisi 2. AİHM nin vermiş olduğu karar neticesinde hükümsüz hale gelmiş, tahkim 

kararları neticesinde, 2020-2021 futbol sezonu şampiyonluk ve tazminat haklarının talep 

edilmesi mümkün hale geldiğinden, bu hakların Yönetim Kurulumuz tarafından talep edilmesi 

hususunda tavsiye kararı alınması. 

Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu çok uzun yıllardır tartışmalı seçimlerin yaşandığı 

ve aldığı kararlarla başta Galatasarayımıza karşı hareket ederek, futbolda alınan sonuçların 

sadece sportif olmadığı, bir durum yaratmış ve yaptığı hukuk dışı uygulamalardan ötürü, hiçbir 

hukuki sorumluluğu olmayan bir yapı durumundadır. 

Futbol takımımızın kazandığı birçok başarı, bu yapıya rağmen Galatasarayın iradesi ve gücüyle 

kazanılmıştır. Bunun yanında birçok şampiyonluğumuz da bu Türkiye Futbol Federasyonunun 

hukuka aykırı keyfi uygulamaları yoluyla engellenmiştir. AİHM Galatasarayımız adına takip 

edilmiş olan bir davayı sonuçlandırarak, Türk Futbol Federasyonu tahkim kurulunun bağımsız 

ve tarafsız bir yargı organı olmadığını ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşmasının adil yargılanmaya 

ilişkin maddesinin ihlal edildiğini, ayrıca ifade özgürlüğünün de çiğnendiğini karara bağlamıştır. 

Dolayısıyla bir ayağı tahkim ve profesyonel Disiplin Kurulu, diğer ayağı ise Merkez Hakem 

Kurulu olan yapının yargı ayağı çökmüştür.  

Belirtmek gerekir ki Galatasarayımızın aldığı bu karardan ilk olarak davaya ve karara atıfta 

bulunarak, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a verilen cezaları ortadan kaldırmıştır.  

Sayın Divan Kurulu, AİHM ye yapılan başvuruların tarihleri 2013 yılı civarları olup, AİHM bu 

başvuruları toplu olarak değerlendirmeye almış, bu başvuruları iki grupta toplamış, ilk pakete 

ilişkin kararları 22.06.2020 tarihinde AİHM büyük daireden geçerek kesinleşmiştir. AİHM nin 

vermiş olduğu ilk kararın kesinleşme tarihinden itibaren, kulüplerimizin oyuncu, teknik adam 

ve yöneticilerine gerek ifade özgürlüğü kapsamındaki söylemlerinden dolayı ve gerekse tüm 

diğer eylemlerinden ötürü verilmiş olan tüm cezalar, yetkili bir yargı organı olmaktan çıkmış 

olan tahkim kurulunun bu durumu karşısında hükümsüz hale gelmiştir.  

Ancak tahkim kurulunun kararlarının hükümsüzlüğü, haksızlığa uğrayanların başvurusunu 

gerektirmektedir. Bu sebeple 22.06.2020 tarihinden itibaren, Kulübümüzün Sportif A.Ş. nin 

ve/veya yetkililerinin ödemiş oldukları para cezaları faizleriyle geri istenebilecektir. Yine 

oyuncu ve teknik adamların hak mahrumiyeti cezaları sebebiyle saha içerisinde 

bulunamamalarından ötürü, kendilerinin veya kulüplerimizin uğradıkları sportif kayıplar ve 

bunların sebep olduğu muhtemel maddi kayıplar da tazminat hukuku çerçevesinde Türkiye 

Futbol Federasyonundan talep edilebilecektir.  

Yukarıda açıklanan sebeplerle Divan Kurulumuzun istişare ve danışma görevlerinin gereği 

olarak, 1) Kulübümüz ve/veya Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından Kulübümüze verilmiş olan 

cezalara istinaden ödenmiş olan cezaların faizleriyle birlikte, Türkiye Futbol Federasyonundan 

talep ve tahsil edilmesi. 
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından talebin reddedilmesi durumunda, AİHM ye doğrudan 

başvuru yapılması yönünde gerekli işlem ve girişimlerin yapılması. 2) Özellikle 2020 ve 2021 

futbol sezonunda yöneticisi, oyuncu ve teknik adamlarımıza verilen hak mahrumiyetleri 

sebebiyle muhtemelen şampiyonluğumuz engellendiğinden, hakim ortağı olduğumuz 

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulunun aşağıdaki konularda girişimde bulunmalarının 

hukuki görev ve sorumlulukları olduğunun hatırlatılması, teknik adam ve oyuncularımızın 

aldıkları keyfi ve hukuki olmayan cezalar neticesinde, şampiyon olamamamız sebebiyle, bir, 

şampiyonluk primi, iki, ilgili maçlarda uğradığımız toplam puan kayıplarının karşılığı olan puan 

primlerinin tazminini, üç, şampiyonlar ligine doğrudan katılamamamız sebebiyle, 

uğrayacağımız maddi ve manevi kayıpların tazmini, dört, her bir şampiyonluk ileriki yıllarda 

yayın havuzundan bir şampiyonluk hakkı vesair haklar verdiğinden, 2020-2021 futbol sezonu, 

şampiyonluk haklarının (maddi ve sportif olarak) Beşiktaş A.Ş. yanında, Galatasarayımız adına 

da tescilinin Türkiye Futbol Federasyonundan talep edilmesinin, Türkiye Futbol Federasyonu 

tarafından talebin reddedilmesi durumunda, AİHM ye doğrudan başvuru yapılmasının hakim 

ortağı olduğumuz ve Yönetim Kurulunun ekseriyetini oluşturduğumuz Galatasaray Sportif A.Ş. 

tarafından talep edilmesinin sağlanması. 

a) Halka açık bir şirket olan iştirakimizin, hukuki geçerliliği olmayan ancak uygulanan 

cezalarla yatırımcısının mağdur edilmesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu 

profesyonel futbol Disiplin Kurulu ve tahkim kurulu üyelerinin sermaye piyasası 

kuruluna bildirilmesi ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını. Tahkim Kurulu 

ve/veya PFDK kararları Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 

yönlendirmesiyle alınmış olması ihtimaline binaen ve hukuki sürelerin kaçırılmaması 

açısından bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunulması.  

b) Teknik direktörümüze verilen cezaların iptali, Kulübümüzün yapacağı muhtemel AİHM 

başvurularına yardımcı olacaktır. Ancak Sayın Terim’in 4 aylık hak düşürücü süresi, 

Ağustos ayı içerisinde dolmaktadır. Bu başvuru ancak kendisi tarafından 

yapılabileceğinden Divan Kurulumuzca başvurusunun vakit geçirilmeden yapılması için 

hatırlatmada bulunulması. Ve başvuruya davet edilmesinin Yönetim Kurulumuzca 

iletilmesi hususları ile ilgili Kulübümüz Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, tavsiye 

kararı alınmasının Divan Kurulumuzun oyuna sunulmasını arz ederiz. 

 

Faruk Gürbüzer 7521, Murat Özdemir 7824, Gürkan Eliçin 7593. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Yeterli imza var. Saygıdeğer hazirun görüldüğü gibi, oldukça detaylı bir gündeme ilave önergesi 

geldi. Bununla ilgili tartışma açmadan önce, öncelikle 12 Haziran tarihinde seçimler öncesi icra 

ettiğimiz, ertelenmiş olarak icra ettiğimiz Mayıs ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi 

ve oya sunulması maddesini sonlandırmak istiyorum.  

Toplantı tutanağı deşifre edilmiş ve Divan internet sitesi, gsdivan.com’a yüklenmiştir. Bu 

tutanağı, toplantı zabıtlarının yazıldığı ve siteye yüklendiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Şimdi bu bileşik dilekçeyi okuduk. 

Şimdi burada iki ayrı gündem önerisi var. Aslında burada bu Avrupa İnsan Hakları 
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Mahkemesinin vermiş olduğu ve içtihatlara geçmiş olan ve Divan üyemiz sevgili Sedat Doğan’ın 

öncülük ettiği konu çok önemli. Saygıdeğer Yönetimimizin de bu konuda girişimleri ve bunu 

dikkate aldığını biliyorum. Yalnız bunu oylatmadan önce, bugünkü ana gündem maddemiz olan 

Kulüp Başkanımız Sayın Burak Elmas’ın bu konuya da değineceği toplantıyı icra edelim 

müsaadenizle, ondan sonra bu önergelere, gündemde yer belirleyelim. Yine bizim Divan 

içtihadı olan, yani yıllık olağan toplantı gündemine ekleme, tüzüğümüzün 41 inci maddesine 

kıyasen biz Divan toplantılarımızda bu gündem önerilerini şöyle belirliyoruz. 1/10 imza geldi 

evet, gündeme eklenmesi de zorunlu. Önerinin gündemdeki yerini, Genel Kurul toplantılarında 

Genel Kurul Başkanının, Divan toplantılarında Divan Kurulu Başkanının önerisiyle Genel Kurul 

ve Divan Kurulu yani siz saygıdeğer hazirun belirleyecek.  

Bu önergelerin gündeme eklenmesi için ben normal gündeme devam etmeyi ve sevgili Burak 

Elmas Başkanımın konuşmasını dinlemeyi öneriyorum. Dolayısıyla gündeme bu şekilde devam 

edelim ve bu iki önerge, bileşik önergeyi de ondan sonra işleme koyalım. Bunu oylatıyorum. 

Yani şöyle devam ediyoruz. Divan Kurulu iç tüzüğünün 6 ncı maddesi uyarınca, Ağustos 2021 

toplantısının yapılmaması konusunu görüşülmesi ve karar alınması maddesiyle devam 

ediyoruz. 3 üncü maddede, 4 üncü maddede sevgili Başkan Sayın Burak Elmas, önümüzdeki 

dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi sunacak. Ondan sonra bu her iki önergeyi gündemdeki 

Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi 

maddesiyle birleştireceğiz ve 6 numaralı maddede de kapanış yapacağız. Gündemin bu şekilde 

ilerlemeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

Teoman Kadıoğlu 

Gündeme madde ekleme maddesi önerisi, önceliklidir. Yani ilk başta gündeme geçilmeden 

değerlendirilmesi gerekir. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Geçilmedi. Gündeme geçmedik. Sayın Teoman Kadıoğlu. Usul hakkında söz almak isteyen 

varsa, öncelikli olarak söz verebilirim. Şimdi herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın, 

tüzüğümüzün Divan iç tüzüğünden bahsetmiyorum. Çünkü onun üzerinde bir çalışma 

yapıyoruz. Geçmiş önceki 1980 lerdeki tüzüğümüze referans verdiği için o kadük kaldı. Yıllık 

olağan toplantı gündemine ekleme maddesine, madde 41 e kıyasen, Divan toplantımızı 

sürdürüyoruz. Evet öneri geldi. Gündeme eklememiz de zorunlu, bunu biliyoruz. Önerinin 

gündemdeki yerini, Divan Başkanının önerisi ile Divan Kurulu belirleyecek. Bunu 5 inci madde 

ile birleştirerek, Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz 

verilmesi maddesinde 5 inci maddede yani Sayın Burak Elmas’ın konuşmasından sonra icra 

etmeyi öneriyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Evet gündemle devam ediyoruz. Ağustos 2021 toplantısının yapılmaması konusunda bir karşıt 

görüş var mı? Buyurun. Kürsüden konuşabilirsiniz kayda geçsin Ahmet hocam. 

 

Ahmet Özdoğan 
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Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Galatasaray Başkanı ve Sayın Divan Kurulunun değerli üyeleri, 

Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Divan Kurulu üyelerimiz ve bizi izleyen herkes ve 

hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz ilk Divana hoş geldiniz uzun süre sonra. 

İlk önce şunu söylemek isterim, Sayın Divan Başkanlığı ve Galatasaray Yönetim Kurulu 

Başkanlığı göreve yeni başlamışlardır. Tahmin ediyorum ki, görev sürelerinde ona da 

inanıyorum, Türk hukukuna, Galatasaray tüzüğüne, Galatasarayın örf ve adetlerine yazılı 

olmayana, uyacaklarına inancım tamdır. 

İki şeyi ilk önce söylemek, arz etmek isterim. Çünkü Galatasaray aynı zamanda bir vizyondur. 

Bir tanesi değerli kardeşim Sayın Sedat Doğan’ın çok uzun süreli, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinde kazandığı davadır. Çünkü Türkiye futbolunda bir devrim yapılıyor. Birinci 

teşekkürüm, değerli kardeşim Sedat Doğan’a, değerli Galatasaraylılar, ikinci teşekkürüm de 

Sayın Kardeşim Adnan Öztürk’e, çünkü bugün olimpiyatlarda yarışan insanlar, onun 2014, 15, 

16 yıllarında yaptırdığı liseden çıkmış ve bugün Türkiye Cumhuriyetini, olimpiyatlarda temsil 

eden, spor lisesinden çıkan insanlar. Onun için o vizyon için de, o kardeşime teşekkür ederim. 

Şimdi burada, burada niye söz aldım. Biliyorsunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve 

pandemi sürecinde de bizde, Cerrahpaşa olarak çok aktif hareket ediyoruz. Aşağı yukarı 1,5 

sene, 2 sene üzerinde pandemi sürecinde bir araya gelemedik. Büyük ihtimalle, bizim şu anda 

gördüğümüz şey o, Eylül ve Ekim aylarında kısmi kapanmalar gelecek, Türkiye'de. Görünüş öyle 

gözüküyor. Tam kapanma olmayacak ama kısmi kapanmalar gelecek ve Divan Kurulları da 

yapılamayabilir. O nedenden dolayı, bu senelik sizlere önerim, Ağustos ayında yapmamız 

gerektiği ve hatta biz Sayın Divan Başkanım ve değerli heyet de çok iyi hatırlar. Biz farklı 

yerlerde yaparız, açık yerlerde de yapabiliriz. Mesela Taç Spor’da yapabiliriz. Mesela Florya’da 

yapabiliriz, hem açık olur, insanları daha az irite ederiz, hem de güzel bir şey yapabiliriz. Onun 

için söz aldım, hepinize saygılar sunuyorum. Hürmetler ediyorum efendim, sağ olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Ahmet Özdoğan hocamıza teşekkürler.  

Bu vesileyle ben corona virüs haritasından ülkemizin rakamlarına baktım, haftalık trendlerine, 

bu son hafta, 81.031 vaka gerçekleşmiş, bir önceki hafta 50.427 ymiş bu rakam, %61 lik artış, 

ki bu yoğun bayram, tatil, bayram nedeniyle tatil yörelerinden olan yoğun dönüşler de 

herhalde önümüzdeki hafta bu rakamları artırıcı şekilde bir ilave artış getirecektir. Aksini 

temenni ediyorum. Bunu da ben hatırlatmak istedim. Şimdi Ağustos 2021 toplantısının 

yapılmaması konusunda görüşmeyi bitirdik. Karar almamız gerekiyor. Yapılmasın diye el 

kaldıranlar, oylamaya sunuyorum. Yapılmasın diyenler? Yapılsın diyenler? Gördüğüm kadar, 6 

karşı oya karşı, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yani Ağustos toplantımızı icra edeceğiz.  

Ben şimdi 4 üncü gündem maddesi ile devam ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, 

Sevgili Burak Elmas’ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Sayın Divan Başkanım, saygıdeğer Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeleri, sevgili 

Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkan, Sayın Divan Kurulu, bu 
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birlikte yaptığımız, sizlerin de bizim de ilk Divan Kurulu toplantımız. Hepimiz için güzel bir 

çalışma dönemi olmasını diliyorum, size de hayırlı olsun diyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Teşekkürler Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Birlikte sizlerle, Galatasaraya uygun şekilde başlattığımız, Divan Kurulu, Galatasaray Spor 

Kulübü Yönetim Kurulu ilişkisini de tüm dönemimiz boyunca, bizim tarafımızdan devam 

ettirileceği taahhüdünü de buradan sizlerle paylaşmak isterim. 

Biliyorsunuz, göreve geleli, kısa bir zaman oldu, zaten bu birinci Divan Kurulu toplantımız, bize 

teveccüh gösteren tüm Genel Kurul üyelerimize, bize tercihlerini, bizim açımızdan bize 

kullanmamış olan Genel Kurul üyelerimize de, Galatasarayın bu Türkiye'ye örnek olan 

demokratik seçim sürecine katkılarından dolayı, tekrar huzurunuzda teşekkür etmek 

istiyorum. 

Yolumuz sizlerden aldığımız bu güç ve desteklere, aydınlanacak ve güçlü bir şekilde sizleri 

temsilen hareket etmeye devam edeceğiz. 

Tüm bunların yanında, 29 Temmuz 1951 yılında vefat eden, rahmetli kurucumuz Ali Sami 

Yen’in de 70 inci ölüm yıldönümü yaklaşıyor, bu vesileyle kendisini de rahmetle huzurunuzda 

anıyorum. 

Seçildikten sonra, seçim süreci boyunca yürüttüğümüz, birleştirici, ayrıştırmayan, 

Galatasaraya yakışan üslûba devam ediyoruz. Bundan asla ödün vermeyeceğiz. Çünkü biz 

Galatasarayı birleştirmek, aydınlık bir geleceğe taşımak, bugünlük kararların Galatasarayın 

geleceğini karartmadığı bir dönem geçirmek için bu göreve talip olduk, burada da sizlere 

verdiğimiz taahhüdün sonuna kadar arkasındayız. 

Göreve geldikten sonra, dönem tabii ki haklı olarak eleştiriler oldu. Bunları da dikkatle 

dinliyoruz. Biz dinleyen, Kulübün gerçek sahiplerinin sizler olduğunu bilen, sizler adına bu 

görevi ifa ettiğimizi bilen bir Yönetim Kuruluyuz, arkadaşlarımla beraber, tüm eleştirilerinizi, 

tüm tavsiyelerinizi, bu güne kadar ve bundan sonra da çok ciddiye alarak dinlemeye ve bu 

tavsiyelerinizden, eleştirilerinizden de kendimize gerekli dersleri ve gerekli artı fikirleri 

çıkarmaya devam edeceğiz. Tekrar ediyorum, Galatasaray kürsülerinde, Galatasaray 

ortamlarında bize yapılacak her türlü tavsiye ve eleştiriye sonuna kadar açığız, zaten korumaya 

söz verdiğimiz Galatasaray değerleri de bunu gerektirir. 

Göreve geldikten sonra arkadaşlarım ve ben ciddi bir gündemin içerisine girdik. Mevcut iş 

süreçleri, organizasyon yapısı, bilgi teknoloji alt yapılarını inceleyerek, gerçekleştirilen analiz 

çalışması sonucunda, stratejik, operasyonel ve organizasyonel teknolojik alanlara dair 200 

adet iyileştirme alanı tespit ettik. Tüm bu iyileştirme alanlarını, seçim dönemi sizlere vermiş 

olduğumuz, sizlerin huzurunda söz vermiş olduğumuz 100 günlük bu kitapçık herhalde hepiniz 

görmüşsünüzdür, bu 100 günlük hareket planımız çerçevesinde birleştirerek, her alana belirli 

ekibimizle sorumluluklar dağıtarak, bu sorumlulukların ifasını haftalık takibe başladık. Bunun 

yanında Galatasarayda hepimizin şikayetçi olduğu bugüne kadar birçok sorunu, kronikleşmiş 

sorunu da aynı anda çözmeye çalışıyoruz. Bu sorunları çözerken her şeyi kendimizin bildiğine, 
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en iyisini bizim yapacağımızı asla iddia etmiyoruz. Dolayısıyla camiamızın bizlere vereceği her 

türlü tavsiye, desteğe ve camiamızdaki uzmanların bilgi birikiminden faydalanmaya her zaman 

açık olduğumuzu tekrar burada sizlerle paylaşmak isterim. 

Herkesin ilgisini çeken, biliyorsunuz önce spor şubelerimiz var. Bunun birincisi de futbol. 

Biliyorsunuz hepimizin gerçekten üzüldüğü, bir yakın zamanda bir PSV mağlubiyeti aldık, bu 

bizi ziyadesiyle üzdü, en çok da taraftar, ben de bir taraftarım, sizler de taraftarsınız, taraftar 

olarak çok üzüldüm. Fakat geçmişte yapılan maç sonuçlarına bağlı panik hatalarla, 

Galatasarayın geleceğini asla tehlikeye atmayacağız. Burada akıllı davranarak, Galatasarayın 

gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro yapılanması, bu bütün spor şubelerimiz için geçerli ve 

gerekli operasyonel alt yapıyı kurma hedefimiz var. Son zamanlarda yaptığımız, dönemimizde 

transferlerde de sanırım gerek yaş ortalaması, gerek bonservis ödemeleri, açısından yapmaya 

çalıştığımız stratejik hamleyi ve kadro mühendisliğini sizler de fark etmişsinizdir.  

Aynı şey diğer şubelerimiz için de geçerli. Tüm şubelerimize yeni bir bakış açısı ile bir beyaz 

sayfa stratejisi açarak, şubelerimizin kendi kendine yettiği fakat yarışmacı kimliğinden de 

vazgeçmediği, doğru sponsorlarla çalıştığı ve bu sponsorlarımızın da Yönetimin içerisinde, şube 

yönetimlerinin içerisinde söz sahibi olduğu bir modeli söz vermiştik ve şubelerimizde bu 

modelleri harekete geçirmeye başladık. 

Futbolda özellikle son zamanlarda da teknik direktörümüze yapılan biraz haksız, biraz da 

seviyesi artık sertlik seviyesi gereğinden fazla olan eleştirileri görüyoruz. Hem futbolda 

hocamızın hem de diğer şubelerde bütün teknik ekiplerimizin, hocalarımızın ve sporcularımızın 

sonuna kadar arkasındayız, onlara yapılan haksız, Galatasaraya da zarar veren eleştirilerin de 

sonuna kadar karşısında olacağımızı, sizinle burada paylaşmak isterim. Tüm teknik 

direktörlerimiz, tüm sporcularımız, bizlerin, yani sizlerin Galatasarayın sporcularıdır, onları 

korumak, onlara eleştiri yaparken, Galatasaraya zarar vermemesini öncelik haline getirmek 

çok önemlidir. 

Şimdi izin verirseniz, bugün gelen Divan Kurulumuza iki dilekçe ile ilgili kendi görüşlerimi 

aktarmak istiyorum. Birincisi, sevgili üyemiz Sedat Doğan beyefendinin açmış olduğu ve 

kazanmış olduğu dava hakikaten çok değerli bir davadır. Kendisi ile de bunu görüştük ve bu 

davanın gereğini de daha önceki Yönetim Kurulumuzun bize göre doğru olarak yapmadığı, 

burada da aslında aynı yöntem tavsiye ediliyor, fakat bizim görüşümüz, bunun itirazının 

Türkiye Futbol Federasyonuna değil, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kuruluna yapılması 

gerektiği yönünde. Biz de bu konuda gereğini yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin 

Kuruluna bu verilen dilekçedeki Sedat Doğan davası ve birçok buna benzer dava da var. Bu 

davaları örnek göstererek, Kulübümüz aleyhine geçmişte verilmiş kararlarla ilgili Disiplin 

Kuruluna başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Disiplin Kurulundan gelecek herhangi bir red 

ihtimaline karşı da aynı şekilde bu davayı tahkim kuruluna taşıyacağız. Bu yollar tüketilmeden 

zaten biliyorsunuz, başka bir merciye bu konuyu götürmek mümkün değil.  

Fakat bunun yanında bir konudan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz, hepinizin 

izlediği gibi, Yönetime geldikten sonra, Yönetime gelmeden önce verdiğimiz taahhütler 

çerçevesinde, Türk sporunda Galatasarayın masadaki ağırlığını hissettirme çabasını hemen 

devreye soktuk. Gerek Kulüpler Birliğinde yaptığımız toplantıda, gerekse kulüpler arası 

yaptığımız toplantıda, bu kronikleşmiş problemlerin hallolması konusunda Galatasarayın güçlü 
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iradesini masaya koyduk. Bu konuda yarın, bu akşam ben buradan ayrılarak yola çıkacağım. 

Yarın Türkiye Futbol Federasyonunun Genel Kurulu var. Ve Genel Kurulda bir değişiklik önerisi 

var, şu anda masada. Yani buradaki asıl problem. Türkiye Futbol Federasyonlarının yargı 

birimlerinin bağımsız olmaması prensibi. Türkiye Futbol Federasyonu getirdiği öneride, 

değişiklik önerisinde, tahkim kurulunun daha önce, tahkim, disiplin uyuşmazlık çözüm kurulu 

üyelerinin, daha önce Başkan tarafından atanmasının yerine, Yönetim tarafından atanması 

gerektiği maddesini koymuş. Bunun dışında da bu beyefendilerin yemin etmesi zorunluluğu 

getirilmiş, yani yemin ederlerse veya Başkan yerine Yönetim Kurulu tarafından atanırlarsa, 

onlar bağımsızlığına kavuşacağını düşünüyorlar bu hukuk departmanlarının. Biz ise Kulüpler 

Birliği içerisinde ciddi bir diğer kulüplerle ilgili ciddi bir birlikte çalışma yaptık. Bizim kendi 

önerimiz var. Bu kurulların bağımsız seçilmesi, birkaç seçilmiş federasyon yönetimiyle birlikte 

çalışması, bu kurulların maaşlarının federasyondan değil, başvurular nezdinde kesilen ceza ve 

cezalarla biriken bir havuzdan bağımsız şekilde ödenmesi şeklinde çok kapsamlı, kulüplerin 

hemfikir olduğu bir tüzük önerisinde, yarın bu davanın esası olan bağımsızlığın korunması, 

hukuk, yargının, yani spor, futbol yargısının bağımsızlığının korunması açısından, bu teklifimizi 

kulüpler olarak kendimiz vereceğiz, umuyorum ki yarın bu teklifimiz de Türkiye Futbol 

Federasyonu Genel Kurulundan geçecektir. 

Ayrıca şu anda üzerinde çalışılmakta olan Türk Spor Yasasında da Spor Mahkemesi kurulması, 

yani Türkiye'nin CAS muadili, sporda federasyon ve yargı kurullarının aldığı, hukuk kurullarının 

aldığı cezaların bir üst mahkemeye taşınabilme olasılığını da Adalet Bakanlığı ile yaptığımız 

görüşmelerde yeni spor yasasının içerisine koyulmasını öngörüyoruz. 

Yani burada ciddi şekilde bu esas sorunu çözmek üzere hamlelerimiz var. Burada öncelikle 

dilekçede bir şey dikkatimi çekti. O maddeyi de yazdım, onun için de teşekkür ederim. Hani 

burada bu mahkemelerin açılmasının, Yönetim Kurulunun hukuki sorumluluğu olduğu ve 

görevi olduğunun hatırlatılması tavsiye kararının alınması gibi bir yazı yazılmış, tekrar 

görevlerimizi, bu dilekçeyi veren saygı değer üyelerimizin bize görevlerimizi hatırlattıkları için, 

gerçi böyle bir şeye gerek yok ama tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Şimdi gelelim birinci verilen dilekçeye, biliyorsunuz Galatasaray Spor Kulübünde biz çok şeffaf 

bir yönetimiz, hakikaten de burada sizlerin adınıza bulunduğumuzun farkındayız, dolayısıyla 

kapalı kapılar ardında hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz. Şimdi Divan saygıdeğer Divanımız arzu 

ettiği her türlü komisyonu kurar, Divanda alınan her türlü karara da saygılıyız. Fakat gördüğüm, 

içerik olarak da endişeleri de anlıyorum, bunların incelenmesi gerektiğini de anlıyorum. Fakat 

burada bir rol karmaşası var. Şu anda seçilmiş, Genel Kurulumuzun tasvibi ile göreve gelmiş bir 

denetleme kurulu var, bu içeriklerin incelenmesi, denetleme kurulumuzun görevidir. Yani 

denetleme kurulumuzun görevini, Divanda başka bir komisyona devretme konusunu şahsım 

olarak sakıncalı görüyorum. Ha şöyle yapılabilir. Bizim denetleme kurulumuz son derece açık, 

arzu ettiğiniz her konuyu, denetleme kurulumuza bir dilekçe ile başvurursunuz, Divan 

Kurulumuzda bir dilekçe ile bilgi isteyebilir. Büyük bir memnuniyetle denetleme kurulumuz 

zaten bu denetleme kurullarının seçilmesinin sebebi, içeride bulunan yetkinliklerdir. Zaten bu 

yetkinlikler, içeride var. Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulumuz bağımsız olarak hareket 

eden, özellikle bunu baştan belirtiyorum. Divan Kurulumuza, merak edilen konular hususunda 

cevap verir. Bir rapor sunar, Divan Kurulumuzda bu dilekçeyi veren değerli Galatasaraylılar, 
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burada hâlâ soru işaretleri varsa, tekrar başvururlar. Ama bu yol tüketilmeden direk burada 

bir komisyon kurarak, denetleme kurulunu bypass etmeyi şahsım olarak Galatasaray için çok 

doğru bulmadığımı, buradan sizlerle paylaşmak isterim. Ama şunu da belirteyim ki, sizlerin 

alacağı her türlü karara sonuna kadar saygılıyız. 

Divan Kurullarımız, dediğim gibi bizim için çok önemli. Bugün gerek kurullarımız, gerek 

Yönetim Kurulumuz olarak, çok kalabalık bir katılım gösterdik, Divan Başkanımızın da belirttiği 

üzere, kendisi ile konuştuk, şurada, burada, sizlerin üstünde, yükseklik olarak oturmayı, 

öngörmedik, sizlerin arasında, birçok Divan Kurulu üyesi olarak, yönetiminiz olarak beraber 

oturmayı tercih ettik ve gerekli gördüğümüz zaman da buraya çıkıp sizlerin sorularına cevap 

vermeyi tercih ettik. Bundan sonraki Divan toplantılarımızda bunu yapmaya devam edeceğiz. 

Tekrar bize güvendiğiniz için, bize bu görevi verdiğiniz için teşekkür eder, sizlerin bize verdiği 

görevin ağır sorumluluğunu da üstümüzde fazlasıyla hissettiğimizi, Galatasaray için de 

elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ve yapmaya devam edeceğimizi, burada 

huzurlarınızda paylaşarak, hepinize iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz 

için. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Burak Elmas Başkanımıza detaylı açıklamaları için teşekkürler. kendileri önemli bir mesaj 

verdiler, yani aramızdan birileri zaten aramızdan birileri, bunu sembolik olarak da salonda 

oturma arzusu kendilerinden geldi. Biz de Başkanlık Divanı olarak saygıyla karşıladık. Birlik ve 

beraberliğimizi çok önemsiyoruz. Belki tarihin garip bir cilvesi Nisan ayı ilk yarısında bizim 

pandemi şartları olmasaydı, normal olarak aramızda yani Başkanlık Heyeti, Divan Başkanlık 

Heyeti ile Kulüp Başkanlığı arasında normalde bir 30 ila 45 günlük bir süre olacaktı. Ancak bir 

gün ara ile seçildik, dolayısıyla her iki kurulun süresi de 2024 e kadar verimli, Galatasaray 

camiasını bütünleştirici, icraatlar yapmamızı, hem bizim hem Kulüp Başkanlığının temenni 

ediyorum.  

Burada kısa bir bilgi vermek istiyorum. 55 şu andaki katılımımız, artmış da olabilir. Bir 20 dakika 

öncesi gelen rakam, 79 Divan Kurulu üyesi ve 13 Kulüp üyesi olarak gerçekleşmiş durumda. Bu 

arada olimpiyatlar, Tokyo olimpiyatları, 2020 ama 2021 yılında pandemi nedeniyle icra 

ediliyor. Tokyo’da yapılan olimpiyatlardaki Kulübümüzün kafilesinden bahsetmek istiyorum. 

Açılışta seyretmişsinizdir, kafilenin en genç sporcusu olarak bayrağımızı taşıyan Berke Saka 

kardeşimiz var. İki sporcu bayrağımızı taşıdılar. Kendisi yüzme sporcusu, yüzücü. Yine Ömer 

Berkay Öğretir, yüzme branşımızdan, rüzgar sörfü branşımızdan, Onur Cavit Biriz, yine 

olimpiyatlara Kulübümüz adına katılıyor, olimpiyat barajını geçti. Yelken sporcumuz Ecem 

Güzel, yine olimpiyatlarda yarışıyor. Ben bunları bir kısa bilgi olarak belirtmek istedim bu 

arada.  

Şimdi 4 üncü maddemizi de icra ettikten sonra, Sayın Başkanımız da bu dilekçeye konu olan iki 

konuyu da Yönetim Kurulu adına bilgilendirme yaptı. Kararlarını söyledi. Ve konuyu yine Divan 

Kurulumuzun kararına saygı duyacağını da belirtti. Şimdi bu önergedeki iki konuyu birleştirdik, 

ne ile birleştirdik? Önemli ve güncel konular, yalnız bunu biraz sona bırakalım. Madde 

değişikliği yapmadan, bu önergeler konusundaki tutumumuzu netleştirelim. Bu konuda 

görüşme açmak istiyorum. Öncelikle bu tavsiye kararı almamıza gerek var mı? Yönetimimizi 
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yüreklendirici, çünkü onlar ha bu arada şunu belirtmek zorundayım. Şu andan itibaren 

başlamış olan bir Ankara’da Futbol Federasyonu Genel Kurulu var. Saygıdeğer Yönetimimiz ve 

temsilcilerimiz de buna katılmak durumundalar ama Burak Başkan özellikle Divan toplantısı 

nedeniyle bunu biraz erteledi ama anladığım kadar, erken ayrılmak durumundasınız. Herhalde 

hava yolculuğunu iptal ettiniz, herhalde kara yoluyla ulaşacaksınız. Bu gece yarısına kadar da 

bir dizi toplantılarınız olacağını biliyorum. Bu konuda Divan heyetimiz bilgilendirildi. Bu yüzden 

siz herhalde 17 de ayrılmayı arzu edersiniz. İzin sizin, izne gerek yok. Çünkü Kulübü temsil 

ediyorsunuz. Başarılar diliyorum Futbol Federasyonu Genel Kurulunda, belki son yılların en 

önemli Genel Kurulu olacak, çünkü şu ana kadar o sıkı sıkıya bir gündem süratle icra ediliyordu 

ama futbolun asli aktörleri olan kulüplerin görüşlerine çok başvurulmuyordu. Anladığım kadar 

interaktif bir Genel Kurul olacak, ben şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi Sayın Başkan bu 

tavsiyeyi özellikle federasyona değil ama Disiplin Kuruluna başvurarak bu dilekçedeki ikinci 

bahiste özetlediler, bu konuda söz almak isteyen var mı? 

Evet, evet. Tabii dilekçede de konunun en yakın müdahili olan, Divan üyemiz Sayın Sedat 

Doğan’a söz veriyoruz. Sonra da İbrahim Göknar sırada. 

 

Sedat Doğan 

Sayın Değerli hazirun, öncelikle yeni seçilen Divan Kurulu heyetimizi tebrik etmek isterim. 

Burak kardeşim, Başkanım, reisim. Ama benim kardeşim her şeyden önce, tüm ekibinle 

beraber başarılar diliyorum. Şimdi değerli Galatasaraylılar, bu konu gerçekten Türkiye 

Cumhuriyeti devletindeki spor hukukunu değiştirecek bir konu. Bunu böyle basit bir şekilde 

geçirmek, geçiştirmek maalesef mümkün değil. Ve şunun lütfen bilincinde olun, bu konu sizler 

adına takip edildi, sadece 8 yıl boyunca takip edilmedi. Biz bunu 20 yıl boyunca her yerde dile 

getirmiştik, fırsat 8 yıl önce geldi. Ceza verildiği zaman ancak bu konuyla ilgili bir başvuru 

yapma imkânı doğdu ve sevgili Burak kardeşim de erken ayrılacağı için, ben konuşmamı biraz 

kısa tutacağım ama, bakın 1993 yılından beri, sevgili Alp Yalman Başkanımızın ilk verdiği 

görevden beri, ki Burak kardeşim de hemen hemen aynı yıllarda sevgili Alp Başkanımızdan 

görev alarak çalışmaya başladı bu Kulüp için. Ben 25 yıldan fazla süre bu Kulübün değişik 

zamanlarda hukuki mücadelelerini yapmaya çalıştım. Çok şükür bugüne kadar da başımız hiç 

öne eğilmedi. 

Bu mücadele çerçevesinde ben hep şunu gördüm, değerli Galatasaraylılar, Galatasaraya zulüm 

yapıldığını gördüm, emin olun Galatasaraya çok büyük zulümler yapıldı ve bu zulümlerin de en 

fazlasına belki de görev süresi itibariyle Sayın Fatih Terim duçar oldu. Maalesef. Şimdi biz bu 

başvuruyu yaptığımız zaman, sevgili Burak kardeşim de ifade etti. 6, 7 değişik başvurucu da 

aynı şekilde değişik konularla ilgili başvuruda bulundu. Bu o gün de düşünülemez bir şeydi, 

çünkü Türkiye Futbol Federasyonunun ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasından kaynaklanan 

birçok yaptırımı mümkün olabilecekti fakat Ünal Başkanımız bu konuda önümüzü açtı. Ben ona 

da teşekkür etmek istiyorum ve emin olun çok ciddi bir çalışma yapıldı, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi Nezdinde, bu sadece benim yaptığım bir iş olarak bakmayın, benimle beraber 

çalışan başka avukatlar, başka ekipler vardı. Ve biz ilk önce bu davanın kabul edilmesini 

sağlamaya çalıştık. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giden davaların %85, 90 ı daha 
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yargılama aşamasına geçmeden reddoluyor. Yani Galatasarayın gücüne, Galatasarayın 

bilgisine, Galatasarayın vakarına yakışır bir şekilde bu konu orada anlatıldı ve dava kabul edildi.  

Kabul edildikten sonra, davalar bir tek grup halinde toplandı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

savunması alındı, birkaç defa alındı. Çok, çokça görüşmeler yapıldı ve mahkeme bir karar 

vermeye karar verdi ve o karar da, ihlalin olduğu yönündeydi. Fakat maddi konuları öne aldı. 

Yani kimin ne zaman davayı açtığından bağımsız olarak, maddi vakaları öne aldı, ifade 

özgürlüğü ve diğer konuları ikinci sıraya aldı. Ve bunlarla ilgili ilk kararını 22.06.2020 tarihinde 

verdi. Bu tarihi lütfen not edin. Çünkü sevgili Burak kardeşimin hem bir uyarıda bulunacağım 

birazdan hem de bir konuda yanlış bilgilendirildiğini görüyorum, o konuda da anlatmak 

istiyorum.  

22 Haziran tarihinde verilen karar çok sıkça verilen bir karar değildi, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinden, çünkü normal şartlarda, ihlale karar verir, bir tazminat verir ve geçer gider. 

Genel olarak söylüyorum. Fakat gerek 22 Haziran 2020 tarihinde verilen kararda, gerekse 

sonra verilen tüm kararlarda, Türkiye Cumhuriyetinde bu konuda sistematik bir ihlal olduğu 

konusu ayrıca karara yazıldı ve hüküm altına alındı. Bu şu demek oluyordu. 22 Haziran 2020 

tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetinde tahkim kurulunun vermiş olduğu bütün kararlar 

hükümsüz ve geçersiz. Burada başka üstadlarım da var görüyorum. Hukukta birinci günkü gibi 

yani şimdi şöyle anlatmaya çalışayım, daha anlaşılabilir olsun. İlk günkü gibi, şekline iade 

anlamında bir kavram vardır. Yani bu karar hiç olmamış gibi. İlgili karar hiç alınmamış gibi, 

hangi karar? 22.06.2020 tarihinden itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkiminin aldığı 

hiçbir karar hukuk dünyasında bir hüküm ifade edemez. Buradan şuraya geliyoruz değerli 

Galatasaraylılar, geçen sene Fatih hoca 5 maç ceza aldı ve bu cezalarla ilgili tahkim kuruluna 

başvuruldu. Tahkim kurulu da 2020 tarihinde, haziran ayında alınan kararı, hiç görmezden 

gelerek, 5 maç ceza verdi, Fatih hocaya. Başka takımlara da tabii cezalar verdi. Bu neye yol 

açtı? Bir ceza niye verilir? O takımı geri bırakmak için verilir. Biz geçen sene averajla 

kaybetmedik mi şampiyonluğu? Averajla kaybettik. Şimdi averajla kaybettiğimize göre, yani 

biz 20 puanla kaybetseydik ve Fatih hocanın sahaya çıkmadığı maçlarda 3 puan kaybetmiş 

olsaydık, bu dilekçede bahsettiğimiz hakları isteyebilme imkânımız olmayacaktı. Ama öyle 

olmadığı için ve biz averajla şampiyonluğu kaybettiğimiz için, biz şampiyonluktan doğan tüm 

hakları ve bütün puan kayıplarını talep etme hakkına sahibiz. Bu çok önemli bir konu, değerli 

Galatasaraylılar. Bakın ben size bir video seyrettirmek istiyorum, 1 dakikayı geçmeyecek, 

lütfen oynatır mısınız? 2019 yılında Divan Kurulunda yapmış olduğum bir konuşma.  

Fatih Terim’in almış olduğu ceza, son ceza. Sadece bir hukuk ayıbı değildir. Bu alçakça verilmiş 

bir karardır. Çünkü düşünce özgürlüğü ile alakalı bir iştir. Siz her şeyi yapacaksınız, size hiçbir 

şey söylenemeyecek öyle mi? Ve söylendiği zaman da kalkıp ceza vereceksiniz. Ve kör 

parmağım gözüne bize de mesaj vereceksiniz. Sadece Yönetim Kuruluna değil, bütün 

Galatasaraya, 19.05 te koyacaksınız bunu. Öyle mi? Biz o mesajı aldık. Ben size söyleyeyim, o 

kişilere söyleyeyim. Futbolu yönetenlere de söyleyeyim. Bugünkülere söylediğim gibi, 

geçmişte de ne olduğunu söyleyeyim. Şike sürecinde de Galatasarayı dahil etmeye çalıştınız. 

Sizin bugünkülerin düşüncesel, fikirsel babaları o gün vardı. Play of getirdiniz, olmadı. 2 defa 

şampiyon olduk. Geldiniz, taraftarımızın deyimiyle söylüyorum, kuyruğunuzu kıstıra kıstıra o 
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kupayı o sahada verdiniz bize. Şimdi bu da yetmeyecek, biz o gün takip ettik, bugün de devam 

ediyor.  

Adil yargılanmanın olmaması sebebiyle, Galatasaray Spor Kulübü adına takip edilen bir dava 

var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından dava kabul edildi. Çok yakında siz 

kalmayacaksınız, Galatasaray kalacak ama siz kalmayacaksınız.  

Değerli Galatasaraylılar, bunu şunun için izlettim. Galatasaraya yapılan benim tanık olduğum, 

25, 30 yıllık zulmün, bir bölümünü sadece size izlettirmek istedim. 2019 yılında konuşmuşuz 

bunu, bakın daha bu yılki sezon yok. Yani bu sene kaybettiğimiz sezon yok. Ondan önceki 

sezonda da Fatih hocaya cezalar vermişler. Bunu niye izlettim biliyor musunuz? Bir de. Eğer ki 

bu arada bir parantez açayım, 19.05 te koymuşlardı ya o kararı, internet sitesine. Avrupa insan 

hakları mahkemesinin kararı, 19.05 günü ilan edildi. Öyle olmaz, böyle olur.  

Şimdi bu, bu işin takip edilmesi, bugüne kadar yapılan yani 2013 ten beri, hatta son 20 yılda 

söylediğimiz ama 2013 ten beri yapılan bütün çalışmanın meyvesini almak açısından çok 

önemli. Galatasarayın gücü için önemli. Galatasarayın cesameti için önemli. Galatasarayla 

uğraşılamayacağını, bunun hesabının bir gün muhakkak sorulacağının görülmesi açısından 

önemli.  

Divan Kurulunun sizin önünüze gelen bu teklif, esasında sevgili Burak’a veya Yönetimine karşı 

yapılan bir şey değil, tam tersine sizi yüreklendirmek için yapılan bir şey. Yarın öbür gün, sizin 

üzerinizde birtakım sosyal baskılar olabilir, çeşitli yerlerden gelebilir bunlar. Ama siz bizim 

camiamız her ne kadar tavsiye niteliğinde yazsa da tüzükte, bu bizim için bir amir karardır. Biz 

bunu uygulamak zorundayız diyebilin diye bunu getiriyoruz. Yoksa Yönetim Kurulumuzla bizim 

bir mücadelemiz yok, sizler yeni seçildiniz, hepinizi çok seviyoruz, hepinize destek olmamız 

lazım. O kadar zor bir dönemde bu Kulübü devraldınız ki, yani çok büyük sosyal çalkantılar 

üzerine, ama müsaade edin Divan Kurulu da bu desteği size verebilsin. Bu kararı alabilsin. 

Yani sizin, sizin de burada destek vermeniz önemli. Bakın zulüm diyorum, özellikle diyorum. 

Çok memnunum, seçildiğinizden beri, sürekli Mustafa Kemal’in ismini zikrediyorsunuz bu 

kürsülerde, ben de bu kürsülerden sıkça zikrediyorum atamızın ismini. Çünkü Galatasaray 

Atatürk cumhuriyetinin de temel taşlarından, saç ayaklarından bir tanesi. Peki, ne Atatürk’ün 

özelliği biliyor musunuz? Bana göre çok özelliği var ama, bir tanesi çok önemli. Zulme karşı 

direniş göstermesi. Zulme karşı direnmesi.  

Hakkı gaspedilen bir milletin, toprakları işgal edilen bir milletin hakkını, ama öyle ama böyle, 

idam kararı var hakkımda falan demeden, sahada gidip almayı becermiş, bu karar da bunun 

bir örneğidir. Bunun devam etmesi için, sizlerin sahada olması lazım, Burakçığım çok özür 

diliyorum, sevgili reisim, Başkanım.  

Siz tabii ki değerli hukukçularınız var yanınızda, ancak yok olan Avrupa insan hakları 

mahkemesi tarafından yok edilmiş, bir tahkim kuruluna, önüne gidemezsiniz bu saatten sonra, 

çünkü onlar yok hükmünde, bitti. Tahkim filan yok Türkiye'de. Adil yargılama yapacak bir merci 

şeklinde değil. Onun için zaten sistemin değişmesine çalışıyorsunuz. Ben usulünüze 

karışamam, ama şunu size tavsiye edebilirim. Lütfen bakın Galatasarayın burada en az 20, 30 

milyon Euro, kazanacağı, kaybetmiş olduğu, Galatasaraya kaybettirilmiş olan paralar var. Bu 

dilekçeye lütfen siz de sahip çıkın. Senden kişisel olarak ricam bu. Gel burada sahip çık, camian 

senin arkanda dursun, bunları isteyin ve şunu da unutmayın lütfen, birtakım sesler duydum, 
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ya bu kadar da para istenir mi, belki devlet karşı çıkabilir. Belki Türkiye Federasyonu karşı 

çıkabilir. Bakın hukuk devletinde, devlet vatandaşı için vardır, vatandaş devleti için yoktur. O 

zaman sonucu ne kadar ağır olursa olsun, devlet eğer bir vatandaşına haksızlık yapmışsa, ki 

burada bu vatandaş Galatasaray Spor Kulübüdür. Onun gereğini yapmak durumunda. Biz 

Türkiye Futbol Federasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenlere de bir fırsat 

verelim. Bu ülkenin hukuk devleti olduğunu, bizim tazminat haklarımızı vererek, ispat etme 

şansını verelim. Galatasaray yapmış olduğu bir hayırdan, 5 tane hayır çıkartsın. Benim davetim 

budur. Sizlere saygılarımı sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Sedat Doğana teşekkürler. şimdi Yönetim Kurulu adına Avukat Polat Kalafatoğlu, 

buyurun. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi Polat Kalafatoğlu 

Sayın Başkanım, değerli Divan Kurulu Başkanı, Divan Kurulu üyeleri ve değerli Galatasaraylılar, 

hepinize iyi günler diliyorum. İlk defa bu kürsüye çıktığım için birazcık heyecanlıyım, o yüzden 

lütfen hata yaparsam kusuruma bakmayın. AİHM başvuruları ile alakalı birkaç noktaya ben 

aslında farklı bir görüş sunmak istiyorum. Şöyle de başlayabiliriz, tabii ki Galatasaray birçok 

önemli insan hakları hukukçusu yetiştirmiştir. Ancak, burada da biz şu şekilde düşünüyoruz. Ali 

Rıza Türkiye kararı ve ondan sonra Sedat Doğan abi sizin kararınız tabii ki çok önemli kararlar. 

Yani o kararlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evet, Türkiye Futbol Federasyonunun 

tahkim kurulu ve hatta diğer hukuk kurullarının bağımsız ve tarafsız bir hukuk mercii hukuk 

kurumu olmadığını söyledi ve ondan sonra da hak ihlaline karar verdi. Ama bu hak ihlali 

sonucunda aslında sizin adil yargılanma hakkınızın ihlal edildiği sonucuna vardı ve bunun 

neticesinde bir tazminata hükmetti aslında. Bu karardan sonra ancak TFF tarafından veya TFF 

tahkim kurulu tarafından verilmiş tüm kararlar hükümsüz ve geçersizdir demenin hukuken ben 

doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Naçizane. Çünkü burada yapılması gerekenin biz 

şu olduğunu düşünüyoruz. Evet, AİHM kararları onu söylüyor, zaten Ali Rıza kararı ile başladı 

ve sizin kararınıza da aslında doğrudan Ali Rıza Türkiye kararına atıfta bulundu ve Türkiye 

Futbol Federasyonu kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığını orada söyledi, ondan sonra 

adil yargılanma hakkı, pardon sizin ifade özgürlüğü hakkınızın ihlal edildiği sonucuna vardı. 

Ancak burada birincisi, biz o davaların tarafı değildik Kulüp olarak, ikincisi AİHM, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi orada verilmiş tüm kararların hükümsüz ve geçersiz olduğuna dair bir 

sonuca varmadığını ben görüyorum. Biz ne şekilde değerlendirdik bu konuyu? Yönetim 

Kurulumuz içerisinde. Tekrardan bu kararlara dayanarak, sizin kararınıza, Ali Rıza Türkiye 

kararına, hatta biliyorsunuz ombudsmanlığın da vermiş olduğu bir tavsiye kararı var. Bu 

kararlara dayanarak Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol Disiplin Kurulu önünde, 

bir yargılamanın iadesi başvurusunda, Galatasaray Kulübü açısından verilmiş cezalar açısından, 

bu başvuruları yaptık ve dayanaklarımız biraz önce de söylediğim gibi, AİHM nin vermiş olduğu 

kararlar ve ombudsmanlığın vermiş olduğu kararlardı ve biz bu kararlarda yine yargılamanın 

iadesi yolu tüketildikten sonra, yani Futbol Federasyonunun, Profesyonel Futbol Disiplin 

Kurulunun talebimizi reddetmesi durumunda, gidilecek mercinin yine TFF Tahkim Kurulu 
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olduğunu düşünüyoruz ve bu sebeple de aslında, yine en başa dönersek, verilen kararların, 

AİHM kararı neticesinde, TFF tarafından verilmiş tüm kararların hükümsüz ve geçersiz olduğu 

görüşüne maalesef katılamıyoruz, diye kısaca bilgi vermek istedim. Başka görüşleri tabii ki 

dinlemek isteriz. Teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Polat Kalafatoğlu’na teşekkürler. Yönetim adına bu konudaki 

farklı bir görüş getirdi. Şimdi bu konuda şöyle ilerleyebiliriz. Tavsiye kararı almak en kolayı, yani 

sonuçta bir el kaldırma ile iş bitecek. Yalnız burada işin tekniği anlamında Yönetim Kurulumuz 

zaten tam yetkili, Kulüp menfaatlerini bizim adımıza, Genel Kurulumuz adına takip ediyorlar. 

Bu konuda bir tavsiye kararı almamıza gerek var mı? O konuda.  

 

Sami Çölgeçen 

Katiyen yok. Yani katiyen yok. Yapıyorlar zaten, uğraşıyorlar. 

 

Sedat Doğan 

Var ki bu dilekçeler verilmiş Sayın Başkanım, bir bölümü de olduğunu düşünüyor.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Sayın Başkanım, zaten bu konu Yönetim Kurulumuz tarafından biraz önce anlattığım şekilde 

detaylı takip edilen bir konu. Eğer bu tavsiye kararı, bu konunun takibi hususunda ise, zaten 

buna gerek yok. Ama bizim takip ettiğimiz hukuk yolunu, Divan olarak yanlış buluyorsanız, 

farklı bir yol tavsiye, yani tavsiye olarak farklı bir yol takip edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, 

o zaman bir karar almak lazım. O da başka bir alana girer, bu sefer bizim hukuk görüşümüzle 

Divan Kurulunun görüşü karşı karşıya gelir, orada da bence bunu konuşarak, hukukçularımızla 

bu dilekçeyi veren Divan Kurulu üyelerimiz bir araya gelerek, anlaşmamak üzere, anlaşarak 

Galatasarayın ortak çözümünü bulmaları gerekir diye düşünüyorum.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Ortak akılla hareket etmemiz.. 

 

Sedat Doğan 

Ben bu konu hakkında bir konuşma yapabilir miyim? 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Tabii ki, çok fazla hukuki…  

 

Sedat Doğan 

Yok. Hukuki girmeyeceğim, zaten. Sayın Divan, bu işi bu noktaya getirmiş hukukçu olarak 

söylüyorum size. Tabii ki görüşleriniz olabilir. Tabii ki bir ülkede alınan bütün kararları, bir 

mahkeme kararında yok saymayacaktır, ama bu hukuk mantığında bir yerden 

düşündüğünüzde bu noktaya evriltirsiniz. Çünkü kararın içerisine bir ibare koymuş, onu 
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anlattım. Her kararda bir ihlal ve bir tazminata hükmeder genel olarak, ama burada bir şey 

daha eklemiş, sistematik ihlal belirlemiş. Bu devam etmekte olan ve değiştirilmediği sürece de 

aynı şekilde geldiğinde, önüme aynı kararı vereceğim demektir.  

Bu bir, iki, burada hak kaybına uğranılacak konular, Galatasaray tarihinde ilk defa alınabilecek, 

hadi adına adalet kupası deyin, tarihimizde ilk defa bu önümüze gelmiş. Bunları alabilme 

şansımız var. Yönetime tavsiye kararı aldığımız zaman, hedefi de göstermiş oluyoruz. Siz yine 

yapmayabilirsiniz, istiyorsanız yapmayın. Ama Galatasarayın hakkı olan şampiyonluk, eğer 

hukuken elinden alınmışsa, eğer bu konuyla ilgili maddi kayıplara uğramışsak, ki Kulübümüz 

de uğradı, sadece Sportif A.Ş. değil, biz de hakim ortağıyız.  

Bu konuda bir yönlendirme yapılması, bir tavsiye kararı verilmesinin, Sayın Divana hiçbir zararı 

yoktur, tam tersine Yönetimimizi güçlendirici bir kamçı etkisi vardır. Benim söyleyeceğim bu 

kadar, teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Konuyu çok uzatmak istemiyorum, saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri ama, şunu söylemek 

isterim. Zaten dilekçeyi aldık. Dilekçeyi okuduk. Allaha şükür dilekçeyi anlayacak kadar da 

kapasitemiz var. Şimdi buradan Galatasaray açtığı davayı kazanmak zorunda. Galatasaray 

kaybetmek için dava açmaz. Dolayısıyla burada bu tavsiye kararını almanızın Divan Kurulunun 

desteğini biz zaten otomatik hissediyoruz. Biz ayrı değiliz ki, biz destek istersek, buraya gelir 

isteriz. Bu davayı inceleriz, hukukçularımızla. Camiamızın hukukçularından da, Galatasaray çok 

önemli hukukçular yetiştiren bir camia. Onlardan da destek alırız. Ama bu eğler bir dava takibi, 

dava takibi kararı ise, biz zaten takip ediyoruz. Yaptığımız bir iş konusunda, bize tavsiye kararı 

alıyorsunuz demektir. Eğer davanın takip şekliyle ilgili bir kararsa, bence burada ilk önce bu 

şeklin Divan Kurulunda hukukçular tarafından iyi anlaşılıp, artıların, eksilerinin anlaşılıp, Divan 

Kurulunun tavsiye kararının çok doğru ve uzlaşılmış bir hukuki temele dayanması gerekir 

Yönetim Kuruluna. Bunu Divan Kurulu dışında da yapabilirsiniz. Oturur, buluşuruz, konuşuruz. 

Ama buradan verilmiş bir dilekçeyi tavsiye kararı almak, yaparız, yapmayız değil. Bizim 

görevimiz zaten bu. Yani Galatasarayın hukuki olarak her türlü hakkının savunulması bizim 

görevimiz. Dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Bu konudaki görüşümüz budur. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Yeterince görüşüldüğünü düşünüyoruz, Başkanlık Heyeti olarak, tavsiye kararı alıp almamayı 

oylarınıza sunacağım. Ortak akılla hareket etmek en çıkar yol. Rasyonel hareket etmek 

yönünden, bizim herhangi bir olumlu, müspet veya menfi bir şeyimiz yok. Divan Kurulunun 

saygıdeğer üyeleri olarak sizlerin kararına, Sayın Başkan da ifade etti. Biz de Başkanlık heyeti 

olarak saygı duyacağız.  

Oylamaya sunuyorum. Tavsiye kararı alınmasını kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğu ile 

tavsiye kararı alınmamasına karar verilmiştir. Teşekkürler. 
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Şimdi diğer birinci madde ile ilgili Denetim Fonksiyonlarını içeren birinci madde ile ilgili olarak 

bir usul tartışması açmak istiyorum. Söz almak isteyen var mı? Divanın kuracağı komisyonun 

zorunlu organlardan biri olan Denetim Kurulu fonksiyonunu üstlenmesinin bir rol karmaşasına 

yol açacağı şeklinde bir görüş geldi. Bu konuda bir usul tartışması açmak istiyorum. Lehte ve 

aleyhte 3 er dakikayı geçmemek üzere söz vereceğim. Lehte mi konuşacaksınız? Buyurun Sayın 

Göknar. Kurulsun mu? Aleyhte konuşacak var mı? Önergenin lehinde mi konuşacaksınız? 

Lehinde buyurun. Sonra da Avukat Tayfun Akçay’a Sayın Akçay’a söz vereceğim. 

 

Hayri Gürkan Eliçin 

Sayın Divan Kurulu Başkanım, Divan Kurulu Başkanlık Heyeti, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, 

değerli Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili Divan Kurulu üyeleri ve değerli Galatasaraylılar, 7593 

Hayri Gürkan Eliçin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Öncelikle sözlerime başlarken, yeni seçilmiş olan Divan Başkanı ve Divan Başkanlık Heyetini 

kutluyor, başarılar diliyorum. Aynı şekilde Sayın Başkanımı, Burak Elması, Yönetim Kurulu 

üyelerini ve kurullara seçilen tüm değerli çalışma arkadaşlarını kutluyorum ve içtenlikle 

başarılar diliyorum. 

Şimdi Denetim Kurulu, hem tüzüğümüzde hem de Medeni Kanunun ilgili maddelerinde asli 

organ olarak tanımlanmıştır. Asli organ olarak tanımlanmıştır ama uygulamaya baktığınızda, 

Denetim Kurullarının raporu, seçildikleri dönem için hazırlanır ve Genel Kurula seçildikleri 

dönem için getirilir, o şekilde oylanır. Geçen Yönetimde bu konuda bir uygulama hatası 

yapıldığı, Denetim Kuruluna geçmiş dönemleri incelemek gibi bir görev verilerek, hem de 

tüzüğün hak düşürücü süresi, maddesine de dikkate aldırmadan birtakım soruşturma ve 

disiplin kovuşturmalarının başlamasına, sürmesine, hatta cezaların verilmesine neden oldu ki, 

ilk Genel Kurulda bununla ilgili birtakım dosyalar üyelerimizin önüne gelecektir. Oysa burada 

bahsedilen araştırma kurulu, Denetim Kurulunun çalışma dönemini kapsamayan, geçmişte 

yapılmış olan tüzük ihlallerini içermektedir ki, kesinlikle bir görev ve yetki karmaşası yaratacak 

bir durum yoktur. Keyfiyeti bilgilerinize sunar, saygılarımla bildiririm. Teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Buyurun Sayın Tayfun Akçay. 

 

Disiplin Kurulu Üyesi Tayfun Akçay 

Sayın Başkan, Divan Kurulunun yeni Başkanı sıfatıyla sizi kutlama zevkini tattığımı ifade etmek 

istiyorum öncelikle. Çünkü artık rahatlıkla konuşacağım. Kimse beni susturamayacak. İlk sözü 

bana vermiş olmasına rağmen, son beni konuşturmayacak, ya da yemek servisi başladı, millet 

iştahını tatmin etmek arayışı içerisinde konuşmasanız da olur demeyecek.  

Böyle bir ortama ve geleceğe açık olmak, sayenizde ve heyetinizle birlikte, beni mutlu ediyor 

şimdiden, bunu ifade edeyim. 

Sayın Başkanım, yani özgür bir ortamda güveninize layık olma iltifatına mazhar olduğum için 

çok mutluyum. Sizden izin almadan, söz istemeden buraya çıkıp görüşümü ifade etmek gibi bir 

özgür irade belirtisi sergiliyorum. Hoşgörünüze sığınırım. Sağ olun. 
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Şimdi efendim, hukuk kurallar bütünü. Kurallar da ne diyor? Bir nasıl yapılır bir iş? Bir dernek 

nasıl kurulur? Kulüp nasıl yönetilir? Anayasa var, dernekler kanunu var. Tüzükler var, hepsi bir 

düzeni sağlamak adına düzenlenmiş. Buna mevzuat diyoruz. Bir Genel Kurulumuz var, Yönetim 

Kurulunu seçti. Ya Yönetim Kurulu seçildi ama biz bir başka onu da denetleyecek bir kurul 

oluşturalım. Böyle bir şey olmaz tabii. Biz bir denetleme Kurulu seçtik. Nedir? Denetleme 

Kurulu, bir şeyi denetleyecek, Kulübü. Yani Yönetimden bağımsız, Yönetimi denetleyecek.  

Tamam, denetleyecek ama biz bu konuda hak iddia edebilecek kadar ehil ve söz sahibi 

olabilecek bir mecmua var, bu camiada, biz de bakarız. Biz de söyleriz, biz de olmalıyız, biz 

burada olalım ki, bu iş daha sağlıklı yürüsün. Bu hiçbir mevzuatta, böyle bir fırsat böyle bir 

alternatif, kimseye sunulmaz. 

O zaman seçime katılan bütün adayların denetleme kurulları vardı, onlar da her biri ehil 

insanlardı, kardeşlerimiz, hepsi camiamızın mümtaz insanları. O zaman onlar da bir araya 

gelsinler, biz zaten aday da olmuştuk, biz burada bir kurul oluşturalım, biz de bir gizli kabine 

oluşturalım demek gibi bir durum da doğabilirdi.  

Eğer bu mantık işletilirse, bir Kulüp var, bir Yönetim var, kimse Yönetime, öyle yönetilmez 

deme hakkına sahip mi? Ha, Yönetimi, yönettiği konularda, ışık tutabilir, onlarla paylaşabilir. 

Görüşlerini ifade edebilir. Burası özgür tabii ki, böyle bir şeyimiz var. Ama bakın biz burada bir 

kurul oluşturacağız, bu kurul, üstelik, Divan, Divan zaten tavsiye kararları vermek ve burada 

camiaya ışık tutacak elit insanların seçilmiş ve tüzüğün getirdiği düzenlemeler ışığında, bir 

araya getirilmiş, kişilerden oluşuyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde, özellikle bırakın faydayı, 

özellikle zarar vermeye açık olan, olabilecek, ağızdan çıkacak her sözün, büyük karmaşaya 

sebep olabilecek, böyle birtakım arayışlar Kulübe faydadan çok zarar verir. Şimdi yapılacak tek 

şey var, tek şey var. Denetim Kurulunu, Sayın Başkan da ifade ettiği gibi, eğer bir konuda bir 

şüphe, eğer bir tereddüt doğuyorsa, Denetim Kurulunun kapısı açık. Başvurulabilir. Dilekçe 

verilebilir. Ki gerek yok, istişare edilebilir. Çat kapı gidilebilir ve birlikte istişare edilebilir. Ve 

belli bir yolda, karşılıklı bir tatmın arayışı, çözüm üretilebilmesi mümkün.  

Onun için tüzük dışına çıkacak, bir kere tüzük dışına çıkmak yasaya aykırı, yani böyle bir şey 

olsa, dava açılsa, mahkeme hop, bir dakika kardeşim, burada bir Yönetim Kurulu var, Denetim 

Kurulu var, kurulu var, kurulu var, kurulu var. Kurulu var. Siz nereden çıktınız: 10 kişi el kaldırdı, 

biz bir kurul oluşturduk. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Saygılarımla. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Hukuki mütalaası için, Sayın Avukat Tayfun Akçay’a teşekkürler. yeterince görüşüldüğünü 

kifayeti müzakere. Buyurun. İmzacı olarak, buyurun.  

 

Burçin Tunçel 

Sayın Başkan, Divan Başkanım, Sayın Divan Heyeti, Sayın Başkan, değerli Divan üyeleri, ilk defa 

size buradan hitap ediyorum. 3 yıl yan kürsüde oturdum, Divan üyesi olur olmaz. Artık 

şaşırmam dediğim yerde, biraz daha şaşırdım bugün. Sayın Başkanlar beni biraz şaşırttılar. 

Sayın Tayfun Akçay ile başlayayım, en son sözü siz söylediniz. Burası Divan Kurulu ve bu Divan 

Kurulu bizim rakip kulüplerimizin Divan Kurulundan biraz farklı bir yapıya sahiptir, Sayın Divan 

Başkanım da yakinen bilir.  
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Bu Divan Kurulunun görevleri arasında, 99/1 ve 2 yi hatırlatmaya gerek duymuyordum ama, 

Kulübün etkinliklerinin, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları, bulunan tüzük 

hükümleriyle bütçe esasına uyup uymadığını incelemek görevi vardır. Şimdi öncelikle Sayın 

Başkanım, Aykut Başkanım, size bir dilekçe geldi, ben bugün biliyorsunuz hiç politik bir adam 

değilimdir, hiç olmadım, hayatım boyunca. Çok şaşırdım, Sayın Başkanımla da konuşmuştum 

birkaç gün evvel. Bunu Yönetime destek, bir devri sabık olmasın, çünkü buradaki asıl amaç şu, 

her Yönetim, bir önceki ile hesaplaşmaya giderse, bu Galatasaraya zarar veriyor. Şimdi siz 

seçimden önce Sayın Başkan demiştiniz ki, bu ilk seçim iptali, yani 5 Haziranda alınan karar ki 

biliyorsunuz doluyor, 2, 3 gün içerisinde bilmiyorum bir girişim var mı bu konuda? Bu tüzük 

ihlalidir açıkça, seçimi engellemektir dediniz.  

Şimdi bu hareketi, bu girişimi siz yaparsanız, Başkan, eski Başkana intikam alıyor olur. Biz Divan 

Heyeti olarak eğer burada mutabık kalırsak, sizin elinizi güçlendirmek istiyoruz, size destek 

olmak istiyoruz. İktidar sizsiniz, istemiyorsanız, zaten hiçbir evrakı açmazsınız, dersiniz ki bu 

kadüktür, yaptırmazsınız. Ben bunu anlayamadım. Sayın Aykut Başkanım, şunu da 

anlayamadım. Önünüze bir önerge geliyor, bu önergeyi oylatmıyorsunuz. İki maddeyi de 

birlikte dilekler, istekler ve serbest konuşma maddesine ekliyorsunuz, biz hangi maddenin 

hangi sırayla gündem olduğunu bilmiyoruz. Yani bunu da usule çok uygun bulmadığımı, hani 

naçizane size göre çok azdır tecrübem ama, o koltukta oturmuş birisi, yani o kürsüde oturmuş 

birisi olarak, bunu da tuhaf karşıladım.  

Dilekçeyi size dün akşam bahsetmiştim, ama görüyorum ki, içeriğini çok önce gördünüz. Yani 

istemiyorsanız Sayın Başkan, bunu yapmayabiliriz. Hiç sorun değil. Bizim böyle bir ısrarımız 

yok. Biz size destek olmak için ve Galatasaray adına, bunun doğrusunun bu olduğunu 

düşündüğümüz için, böyle bir girişimde bulunduk. Size karşı değil, yani Sayın Akçay size karşı 

değil, alternatif değil. Hatta Sayın Başkanla konuşmamızda, Denetimle ortak bir çalışma da 

yapılabileceğini söylemiştik ama anladığım kadarıyla Sayın Divan Başkanım ve Sayın Kulüp 

Başkanım önceden konuşmuşlar ki bunu, burada bir hani gündem daha ötelendi, Sayın Başkan 

bu konulara da değindi. Yani biz bunu yapmak zorunda değiliz. İstemiyorsanız yapmayız. Ama 

bizim amacımız size destek olmak ve Galatasaray adına doğru olanı, ben şahsım adına 

söyleyeyim, bütün imzacılar adına değil ama, bunun doğru olanı şudur, Genel Kurul ve Divan 

Kurulu hesap görmelidir. Bir Yönetim eskisinin hesabını görmemelidir. Biz iki tane Genel Kurul 

yapmadık, son zannediyorum yanılabilirim, Sayın Başkan daha iyi bilir tarihleri, son 15, 16 

aydır, belki daha fazladır, eski Yönetimimiz, Divan toplantılarımıza katılmıyor, bizimle bir bilgi 

paylaşmıyor. Bizim Genel Kurulumuz ve Divan Kurulu üyelerimiz, hiçbir konuyu bilmiyor. Hani 

biz bugün seçim iptali kararını bile siz belki görmüşsünüzdür ama, görmedik. Ayın 5 inde bu 

iptalde, ben o masada oturuyordum. Biz hemen bir bilgi istedik, dedik ki bunun gerekçesi 

nedir? Bize cevap gelmedi. Sayın Başkan söyleyemiyor nezaketinden ve görevinden dolayı, ben 

artık konuşabilirim. Biz 3 sene boyunca, Yönetim Kurulundan sorduğumuz soruların belki %95 

ine muhatap alınmadık, cevap vermedi, yani Divan Kurulu inceleme, istişare görevini layıkıyla 

yerine getiremedik. Ne yapıldı bilmiyoruz. Burada istedikleri kadar bilgi verdiler. Bu dönemin 

incelenmesi için biz size el uzatıyoruz, destek olmak istiyoruz, ama eğer bunu istemiyorsanız, 

diyorsanız ki, ben göreyim hesabı, bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Yani ben bunu, bir özür 

dilerim, bir Genel Kurul iradesi, yani bir Divan Kurulu iradesi olarak şey yapmak, ama öyle 
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yapmak istiyorsanız buyurun ve eğer 3 yani iki, üç gün içinde o zaman ihraç için bir işlem 

yapacaksınız diye anlıyorum, söyleminizden. Yani bilmiyorum, haddimi aştım mı Sayın 

Başkanım, ilk konuşmam belki biraz şeyim var. Çok teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Siz devam edin, ben cevap hakkım saklıdır. Sayın Burak Elmas, Sayın Başkan buyurun. Sonraki 

konuşmacı, Sayın İbrahim Göknar. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Çok kısa cevap vereceğim. Sevgili Burçin Bey’e, konuştuk, kendisi benimle sağ olsun, çok açık 

bir şekilde, şeffaf bir şekilde bunu paylaştı. Ben de bunu yapmakla sorumlu bir Denetim 

Kurulumuzun seçildiğini söyledim. Tabii burada birkaç şey birbirine giriyor. Bir, geçmişte doğru 

uygulanmamış sistemler sebebiyle, doğru uygulanacak sistemlerin eskiye uyacağı öngörüsü. 

Şimdi bizim Denetim Kurulumuzu biz göreve gelirken, kendilerine bizim hakkımızdaki konular 

da dahil, bağımsız olmalarını arzu ettiğimizi söyledik ve o çerçevede hareket edecekler. 

Dolayısıyla Divan Kurulumuz, herhangi bir konuda, Denetim Kurulumuzdan Yönetim 

Kurulumuzdan bilgi isteyebilir. Bunda hiçbir negatif bir şey yok. Son derece her konuda 

saygılıyız ve geçmişte biliyorum, sizlerle bilgi paylaşılmadı. Ama o, o dönemdi, Galatasarayın 

doğrusu değildi. Şuna emin olabilirsiniz ki, biz Galatasarayı, Galatasaraylının adına yönettiğimiz 

için, Galatasaraylılardan da Galatasarayın hiçbir bilgisini saklama veya paylaşmama niyetinde 

değiliz. Herşeyi şeffafça paylaşacağız. Burada tek, aslında bahsetmek istediğim şu. Divan 

Kurulu, kendi içerisinde bir yetkinlik belirleyebilir. Yönetim Kurulundan bir bilgi ister, büyük bir 

keyifle Denetim Kurulumuzun hazırladığı, hızlı da geri dönüş yaparak, bu konu konusunda 

hangi konusu ise, konu ayırmıyorum, Denetim Kurulumuz bir bilgi verir. Sonra burada 

bahsetmiş olduğunuz, çünkü birbirinden değerli isimler var. Hepsinin yetkinliklerine de ben 

zaten şahidim ve inanıyorum, ondan sonra Divan Kurulu içerisinde bu değerlendirilir. Şimdi 

burada birçok konu var, konuların ne olduğunu bilmiyorum. Konu fark etmez, her konuda 

Denetim Kurulumuz görevini yapar, ondan sonra da bu görevi yaptıktan sonra, ilave Divan 

Kurulu içerisinde bir uzmanlar ekibinin görüşü olur, ona göre de Denetim Kuruluna verir. 

Denetim Kurulu tekrar gözden geçirir veya karşı görüşünü söyler. Yani burada benim demek 

istediğim bu. Yoksa buradaki niyetin herhangi bir kötü niyet olduğunu veya bir başka bir niyet 

olduğu konusunda herhangi bir görüşüm yok. Sadece Denetim Kurulumuzun görevini yapması 

ve gerekirse, bu bir ekip, şahsen de gelebilir, buradan bir tavsiye kararına gerek yok. Yani 

bugün burada yer alan birbirinden değerli Galatasaraylılar, her ne zaman Denetim Kuruluna 

gelseler, orada istedikleri konu konusunda, bana da gelseler, Yönetim Kuruluna da gelseler, 

her türlü bilgiyi zaten vereceğiz. Demek istediğim buydu. Yani arasında bir bunun yapılmasını 

istemiyoruz, araştırılmasını istemiyoruz gibi bir şey yok. Ayrıca Denetim Kurulumuz da Sayın 

Eliçin’in de bir şey söyleyeyim, tüzüğümüzde Denetim Kurulu yapılan işlemlerin tüzüğümüze 

uygunluğunu inceleme mecburiyetinde ve bunun yılı belirtilmemiş, yani kendi dönemini 

denetler diye bir madde yok. 

Dolayısıyla direk kendileriyle de görüşüp, herhangi bir konuda araştırmalarını, bizle ilgili de bir 

konuda araştırma yapmalarını her zaman isteyebilirsiniz, bu da buradan size taahhüdüm olsun. 
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Dediğim gibi sorularınızı sormanızda, bu konularda Denetim Kurulundan bilgi istemenize ve 

buna Denetim Kurulundan aldığınız bilgilerde eksiklik varsa, tekrar ilave bilgi talep etmenizde 

hiçbir mahzur görmüyorum. Sadece bunun işleyiş şekli ile ilgili ben söylemek isterim. Tekrar 

teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Burak Elmas Başkana çok teşekkürler. Sayın İbrahim Göknar, buyurun. 

 

İbrahim Göknar 

Sayın Başkanım, özür dilerim, son maddede konuşma hakkım baki kalmak üzere, sadece bu 

konuda görüşümü belirtmek istiyorum. Tabii yine öncelikle, size, Sayın Başkanıma, çalışma 

arkadaşlarınıza bu Galatasarayın çok zorlu döneminde, üstün başarılar temenni ediyorum. 

Efendim yine başa döndük. Ben yaklaşık 66 Divan toplantısında 63 kere konuşarak, sizlerin 

canını sıkan bir üye olarak, bütün konuları tüm detaylarıyla bu kürsüden açıklama gayreti 

içinde oldum. 

Şimdi Galatasaray hep övündüğümüz gibi, hep bildiğimiz gibi, hep farklıyız dediğimiz gibi, 

Türkiye'nin gururudur. En önemli, en ayrıcalıklı spor kulübüdür. Aynı zamanda, Galatasaray 

bana göre bir centilmenlik kulübüdür, hanımefendiler de dahil olmak üzere. 

Şimdi gerçekten çok şaşırdım. Biz devri sabık modeli yaratamayız. Baştan onu söyleyeyim. 

Hiçbir şekilde yaratamayız. Geçmiş 3 yılda Yönetimimiz bu Kulübe hizmetler vermiştir. Bizatihi 

ben bu kürsüden çok sert bir şekilde tüm gerçekleriyle kendilerini eleştiren bir kişi olarak, buna 

bir üye olarak müsaade etmememiz gerektiğini ifade ediyorum. 

Çünkü eğer bir örnek alırsanız, o zaman Galatasarayın kuruluşuna kadar gider bu konu. Bir kere 

bir söz söylüyorsak, lütfen empati yaparak konuşalım. Bu son derece, hepimiz için, herkes için 

çok önemli bir konu. Sedat Doğan kardeşimin konusunda da kendisine bu değerli, Türkiye'ye 

kazandırdığı bu davasında müteşekkiriz tabii, ancak naçizane müsaade buyurursanız, yine 

centilmenlik kuralları içinde, Galatasaray olarak başka kurumlara karşı konuşurken, lütfen 

siyaseti ve ticareti işin içine sokmayalım. Bu bize hiçbir şekilde yakışmıyor. Ben bu bağlamda, 

sevgili Burak Başkanımızın, icraata başladığı ilk günden beri, hem dış platformlarda, hem 

içeride son derece olumlu, ılımlı, centilmence ve konuları çözmek için 360 derece düşünerek 

hareket ettiğine şahidim. 

Umarım inşallah, bu şekilde de devam edecektir. Dolayısıyla lütfen artık, o kurulu kuralım, bu 

kurulu kuralım, bunu yapalım, birbirimizi denetleyelim, Galatasarayın buna ihtiyacı yoktur. Bu 

konuda bu kadar konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler. şimdi bu konuda kısa bir açıklama yapmak 

durumundayım. Şimdi aslında, saygıdeğer Disiplin Kurulu üyemiz, Avukat Tayfun Akçay 

büyüğümüz bu konuda detaylı açıklama yaptı ama ben bir son bir vurgu yapmak istiyorum. 

Herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir oy da kullanmıyoruz biz. Genel Kurullarda da Divan 

Heyeti olarak kullanmıyoruz, şimdi Türk Medeni Kanununun, 4721 sayılı kanun, ikinci bölümü 

derneklerle ilgili hükümleri içeriyor. Şimdi burada zorunlu organlar tanımlanmış. 72 nci madde 
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çok önemli. Derneğin zorunlu organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. 

Dernekler zorunlu organları dışında, başka organlar da oluşturabilirler. Biz, bizim tüzüğümüz 

organ ve kurul ayırımı yapıyor. Zorunlu kurulları organ olarak tanımlıyor, zorunlu olmayan 

kurul, organlara ise kurullar adı veriyor. Divan Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu, örnekleri, 

tüzüğümüzde yazılı olan. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da 

oluşturabilirler. Ancak, bu organlara zorunlu organların, görev yetki ve sorumlulukları 

devredilemez. Burada oylama yapmak en kolayı. Bu oylama sonucu, bir komisyon da 

oluştururuz. Fakat niye kulağımızı tersten gösteriyoruz? Genel Kurul 19 haziranda seçtiğimiz 

Denetim Kurulu, Genel Kurul adına Yönetim Kurulu da dahil, bütün Kulüp icraatını 

denetlemekle yükümlü ve bizim adımıza, Yönetim adına, Yönetim listesinden seçilmesi ayrı bir 

garabet, bunu inşallah en kısa zamanda, bir tüzük değişikliği ile gidereceğiz. Bağımsız, çarşaf 

listeden ayrı seçilmesi konusunda, bu konuda tahmin ediyorum, olumsuz görüşü olan yoktur.  

Burada bir garabet yaratmaktan endişelenirim, rol karmaşası, o vurgulandı. Çok kısa bir yol 

var. Çok kolay bir yol var. Seçilmiş olan Denetim Kurulumuza elinde bilgi ve belge olan, 

arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin, kardeşlerimizin, bu bilgi ve belgeleri iletip, şeffaf bir şekilde 

yardımcı olmaları, bu inceleme, araştırma sürecine. Çünkü öbür, aksi takdirde şu hükümle, siz 

herhangi bir mahkemeye siz aksi yönde müracaat olsa, şey verir yani, o komisyonun veya o 

araştırma kurulunun adına ne derseniz deyin, etik kurulu olabilir, tavsiye kurulu olabilir, komite 

olabilir, çalışma grubu olabilir, çalışmaları baştan, doğmadan ölü doğar.  

Yani vücut bulamaz. Bu anlamda konuşmalar doğrultusunda, en kolayı, en kestirme yol, 

saygıdeğer Denetim Kuruluna çünkü başında da çok saygın bir büyüğümüz var, Asaf Savaş Akat 

hocamız var. Yeni seçtiğimiz bu kurula da herhalde güvenimizi kaybetmedik, bilgi ve belgeleri 

paylaşıp, Denetim Kurulu üzerinden gitmek en sağlıklı yoldur diye düşünüyorum.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Sayın Başkanım şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Denetim Kurulumuzda Asaf ağabeyimizin, Asaf 

Savaş Beyin, burada ismi geçen kişileri bir araya çağırıp, ilk fırsatta kendilerinin merak ettiği 

konular hakkında beraber çalışmasını, ilk fırsatta rica edeceğim. Bu ekip yani burada yer alan 

birbirinden değişik alanlarda tecrübeli Galatasaraylılar da, burada kendi katkılarını vererek, 

ilave sorularını sorarak, arzu ederlerse bu konulardaki çıkan Denetim Kurulu sonucunu da 

burada, görüşlerini paylaşabilirler. Ama takdir Divan Kurulunun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Teoman Kadıoğlu buyurun, kürsüden konuşursanız, kayda geçsin diye düşünürüm. 

 

Teoman Kadıoğlu 

Bir soru sadece, bu dönemde seçilmiş olan Denetim Kurulu, geçmiş dönemi denetleyemez diye 

biliyorum ben.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Öyle bir şey yok Tüzükte. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

İlave bilgi belge ışığında denetlenemez, koşul olamaz. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Tüzüğümüzün ilgili maddesinde bir dönem belirtilmemiş.  

 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü 

İnceler. İstediğini inceler. 

 

Gürkan Eliçin ? 

Oylama dönemsel yapılıyor Sayın Başkanım.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 

Oylamaya sunmayacak. Bunun bir oylaması zaten yapılmayacak. Gereğinin yapılması üzerine, 

bazı hassas konularda, yanlış yapıldığını düşündüğümüz konularda detayına inerek, belgelerde 

araştırma talebi, sadece. Bunu zaten, yapacağımızı, sizleri de çağırarak yapacağımızı zaten 

taahhüt ediyoruz ki, bu bizim denetleme Kurulumuzun görevi, seve seve de yaparlar. Burada 

bir problem yok. Sonra gelir buraya, o raporda eksik varsa, ama birlikte çalışma konusunda da 

zaten mutabığız. Yani Genel Kurula zaten bir rapor olarak sunulmayacak bu çalışma.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Evet, kifayeti müzakere. Başkanımız kestirme yolu gösterdi. Sayın Denetim Kurulu Başkanımız, 

Sayın Asaf Savaş Akat hocamız önerge sahipleriyle birebir toplanarak ilave bilgi, belge ve 

görüşlerine başvuracaktır. Evet. Bu maddemizin, bu bölümümüzü de tamamlamış 

bulunuyoruz. Diğer serbest gündem maddemize. 

 

Sedat Doğan 

Sayın Başkan, bu şekilde oylatın hiç olmazsa, madem bunu deklare ediyorsunuz şimdi. Kabul 

edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Belki de hiç kurulmasın diyecek, usule uygun olarak, Sayın 

Başkanın teklifi doğrultusunda oylatalım. 

 

Burçin Tunçel 

Usule uygun hayır diyelim geçelim, peki, hemen.  

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 

Başkanın doğrultusunda, konuşması doğrultusunda, öneri. 

 

Sedat Doğan 

Burak Başkanımızın teklifini oylatalım.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas 
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Bence istiyorsanız komisyon teklifini de onaylayalım. Ben komisyon teklifleri onaylansın, 

onaylanmasın, bunu yapacağımızı söylüyorum.  

 

Sedat Doğan 

Başkanın sözü teminattır, bu şekilde oylatalım. 

 

Disiplin Kurulu Üyesi Tayfun Akçay 

Başkanın sözü oylanmaz. Önerge sahibine söz verelim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Önergeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Komisyon kurulmasını kabul edenler? 

Kabul etmeyenler? Oy çokluğu ile komisyon kurulmamasına karar verdi Divan Kurulumuz. 

Şimdi serbest gündem maddemizde, Sayın Hayri Kozak, buyurun.  

 

Hayri Kozak 

Orada bir arkadaşımız sordu, kaç dakika sürer dedi. 55 dedim. Olur mu ya, 40 dakikadır bu 

konuyu konuşuyorsunuz, yapmayın, benim gibi bir adam gelmiş, bir senedir yok ortada. Yani. 

105 dakikaya çıkardım.  

Efendim şimdi bir defa tabii çok tebrik edildiniz ama ben de edeceğim, anasını satayım, ne 

yapalım yani. Mecburdum. Sayın Divan Başkanım, zatıalinizi de tebrik ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Teşekkürler, teveccühünüz için. 

 

Hayri Kozak 

İkinizden tek ricam, tek ricam hakikaten hasretiz, bu şaka değil. Şu tatlı sohbet düzeni ve ciddi 

konularla buluşan düzeni, lütfen 3 yıl boyunca sürdürün. Fazla uzatmayalım ama toplantıları, 

bunu da size söylüyorum. 

Şimdi ben şunu söyleyeceğim, bir defa biz 3 yıldan beri bu Kulübün, bence, bence çok ihtiyacı 

olan, şöyle Divan Kurulu, Yönetim Kurulu koordinasyonunu yani hepsinin de, ikisinin de 

sorumluluklarını düşünürsek, bir tarafta danışma, bir tarafta icraat, el ele vermişler, gitmelerini 

özledim ben. Hiç lüzumsuz yere 3 seneyi harcadık. Hemen söyleyeyim, öyle oldu, böyle oldu, 

kimseyi vallahi suçlamıyorum ama, öyle oldu. Öyle gelişti yani. Bu arada hepinize bir bilgi 

vermek istiyorum. Dün ben, Mustafa Başkanla konuştum, evvelki iki gün evvel, durumu 

hakkında sizlere de bilgi vereyim. Hiç iyi değil tabii, hastaneye kaldırdılar şimdi. Çok ağır bir ilaç 

vermişler en son, iyi neticeler vermeye başlamış, ama çok hırpalıyormuş, çok yorulmuş filan 

durumu, yani gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun. Yani. İnşallah geriye dönük de o günlere 

fazla üzerine düşmeyiz, üzmeyelim kendisini diyorum.  

Şimdi dolayısıyla bunu özellikle rica ediyorum, çünkü neden? Artık her birimiz, bütün 

kurullarımız için, Galatasaray fevkalade, ama fevkalade zor günler yaşıyor ve yaşayacak. 

Hepimizin bunun bilincinde olması lazım. Rastgele konulara ve netice alamayacak konulara, 

çok fazla zamanımızı ayıracak vaktimiz yok. Özellikle sizin yok. Yani şimdi deminki komisyonu 
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kursaydık, onlar da canımız ciğerimiz, kuruldu komisyon, bir karar aldı, nereye gelecek? Buraya 

gelecek, yine oylanmayacak mı? Yine oylanacak. 15 kişi, çok değerli arkadaşlar imza atmışlar. 

Geride var, 2500 tane Divan üyesi, belki onlar beğenmeyecek, ne olacak? Onun için kurulu 

düzenin dışına çıkmamak en doğrusudur. İdeali demiyorum. Çünkü biz bizi biliyoruz. Evet, biz 

çok değerli bir camiayız, şöyleyiz, böyleyiz, ama biz bizi de biliyoruz yani.  

Şimdi bugün buraya asla bir eleştiri konuşması yapmaya çıkmadım. Çünkü çok sık yaparım 

biliyorsunuz ama, şimdi bugünden, zamanınız daha dolmadı. Zaten daha takvim günüyle 

çalışıyorsunuz siz değil mi? Yani fabrika usulü. Onu bir defa kaldırın. Kulüp işleri, full mesaidir. 

Fazla mesai de yoktur. 

Şimdi yani hesap filan soracak durum yok. 100 günü doldurduktan sonra dolu sorarız, değil mi, 

sana özellikle, mali işlerde. Şimdi ama bir iki tavsiyede bulunmak da tabii hakkımız.  

9 aydır aralıksız çalışıyoruz diyorsun Başkan, inanıyoruz ve hazırız, hakikaten ben biliyorum da 

yani, çalışıyordunuz biliyorum ben, ama geldiniz dediniz ki, daha şu kadar günüm oldu. Olmaz. 

9 ay yapılan çalışmanın bir belirtisi olur. Siz o gün çıktığınızda, ki onu yapacak yeteneğiniz de 

var, aklınız da var, onlardan ışıklar vereceksiniz. Mesela sizin bir dijital çalışmanız var. Tek 

kelime bugüne kadar ben duymadım. Müthiş bir gelecek potansiyeli, beklenti, bir Allahın kulu, 

sizin ağzınızdan ve dijital çalışmalarla ilgili bir şey duymadı. Örnek vermek için söylüyorum. 

Yani lütfen, 100 gün dolduğu zaman, 100 gün dolduğu zaman, bunları çıkartın ortaya. Yani 

başlamamış da olsa, 100 gün doldu ama biz dönem sonuna kadar şunları da yapacağız deyin, 

bizleri biraz rahatlatın. Bunu ben sizden önemle rica ediyorum.  

Şimdi bir de, bir de bunu tabii söylemek, şimdi Yönetime gelişinizin 100 günü sonunda Sayın 

Başkan, işte söylediğiniz gibi, aylardır söylediğiniz bu konuları bir şekilde şekillendirip, 

düzenleyip, programınızın son durumunu dinlemek üzere bizleri çağırın. O zaman bizleri 

çağırın, biz sizi doya doya dinleyelim. Hatta şöyle uygun görürseniz, yalnız Divan değil, özel bir 

Genel Kurul yapın, daha doyurucu olsun, yani insanlar rahatlasın. Biz sizin profil, üye profilinize 

bakarken, Yönetiminizin zıpkın gibi hiç tanımadığım çocuklar gördüm. Ama hepsinin de kariyeri 

müthiş, nasıl koordine edecekler, nasıl çalışacaklar diye vallahi merak da ettim, halen de 

ediyorum. Bunu koyun ortaya, koyun ortaya, hep beraber olalım. Yürüsün. 

Şimdi ben pek çoğumuzun bilgisi dahilinde olduğuna inandığım, Temmuz ayı başında gelişen 

bir konuyu ve detaylarını sizlerle şey etmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. O da ne?  

Kulüpler Birliğinin 8 Temmuz 2021 tarihinde, federasyon Başkanlarına yazdığı yazı ve onlara 

14 Temmuzda Kulüpler Birliğinin verdiği cevap, şimdi bir defa herkes kendi kendine sorsun, 

acaba ben Kulüpler Birliğinin verdiği cevabı okudum mu? Ben okudum, çok dikkatle okudum. 

Burada da duruyor zaten. Bunu özele, başına sözlerime başlamadan önce bu kısımda, özellikle 

tavsiye ediyorum. 

Şimdi Kulüpler Birliğinin yazısı, Kulüpler Birliği ekinde 19 Kulüp Başkanının imzası olduğu 

şekilde sunulmuş olan bir yazı, hemen 2 dakikada okuyacağım.  

Aşağıda yer alan başlıklarda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve 

yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan, 

aşağıda imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda, geri dönülmesi ve yine kulüplerin 

istekleri doğrultusunda, yeniden karar alınması, talebimizi bilgilerinize sunarız diyoruz ve 4, 5 

tane madde sunmuşuz aşağıda. Yani ciddi istekler var. 
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Finalde şöyle bağlanıyor, burası çok önemli. Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk 

futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği gözönüne alınarak aşağıda imzası olan 

kulüpler, yani 19 kulüpten bahsediyoruz, olarak müsabakalara çıkmama dahil, tüm seçenekleri 

değerlendireceğimizi bilgilerinize arz ederim. 

Şimdi bu bir resmen ültimatom. Mutabıkız değil mi? Şimdi bunun üzerine tabii bu ültimatom 

olarak görmüş zaten federasyon ve size bu 8 Temmuzda siz bu ültimatomu çekmişsiniz, onlar 

beklemişler, 14 Temmuzda yazmışlar, çünkü çalışmışlar derslerini, çalışmışlar, ciddi. Ben 

okudum, ders burada.  

Şimdi bir defa Kulüpler Birliği göreve geldikleri günden bugüne ne kadar karar almışlarsa, her 

birini özellikle belirtiyorlar, aksi ise rahat bulursunuz. Hepsini biz Kulüpler Birliği ile danışarak, 

beraber müzakere ederek aldık diyorlar, hayırsa, hayır, burada yazıyor ama, altında koca koca 

imzalar var. Şeyde. Şimdi bunu diyor, final olarak da şunu söylüyor, hepsini ayrı ayrı okuyacak 

değiliz, ama ben hepinize, okumayanlara, şu Kulüpler Birliğinin de cevabını bir okumalarını 

tavsiye ediyorum. Sitelerinde var. Sonuç olarak göreve başladığımız ilk günden itibaren, ben 

ve Başkan yazıyor, ben ve Yönetim Kurulu, aldığımız tüm kararları, UEFA ve Fifa normları, TFF 

kanunu ve statü talimatları doğrultusunda ve şeffaf bir şekilde, sadece Süper Lig Kulüplerimizi 

değil, tüm diğer alt liglerin, amatör liglerin ve futbolun diğer paydaşlarının menfaatlerini 

gözeterek aldığımızı belirtir, müsabakalara çıkmamak gibi, futbol tarihinde yeri bulunmayan, 

Fifa ve UEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayan, eylem ve söylemlerin, süper lig 

markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyerek, görmeyecek bir 

tutum olduğunu hatırlatır, yeni sezonda kulüplerimize başarılar dileriz diyor.  

Şimdi ben buna hayır diyemem. Olur da diyemem. Ama çok objektif bakmamız lazım. Yani 

kolay değil. Emin olun kolay değil, hatta haddimi aşarak söylüyorum. İmkânsız, hiç kimse, ligleri 

kolay kolay boykot edemez. Yani bu dünyada da eşi görülmüş bir şey değil. Bunu biraz 

inceleyerek, incelemiş bir kişi olarak söylüyorum. Şimdi iki gün sonra, Futbol Federasyonunun 

Genel Kurulu var, hodri meydan, herkes orada, az önce tartışılan konu da, bu hukuki konu, o 

da orada, yani bir de adamlar bir tek zaten bir tek o konuyu almışlar, gündem maddesi 

yapmışlar biliyorsunuz değil mi şeyi, konuyu, az önce tartışılan konu, hazır orada bekliyor. 

Kulisini yapın, gidin, o maddeyi orada geçirin, ona göre tedbirinizi alın, diyorum. 

Şimdi bu kadar, ben onu fazla uzatmayacağım. Şimdi ben 4 büyük kulübe, ben bayağı büyük 

ukalalıklar yaparım, bazen. Hakikaten yani, haddimi de aşarak yaparım. Bakıp durma bana sen, 

ben korkuyorum senden. 

Şimdi 4 büyük kulübe, bu geveze adam, bir mesaj veriyor. Üzülerek söylüyorum. Hepiniz 

devletin organize ettiği, yeniden yapılanma maddesinin, yeniden yapılanma maddesinin 9 yıla 

uzatılmış, ödeme vadelerine bel bağlayarak, ayakta kalmanıza rağmen, sizler hâlâ hem sizleri 

hem camialarınızı, bugünlere taşıyan profesyonel futbol için, alışılmış, transferlerinize, boyalı 

spor gazetelerinin coşkulu desteği ve tahriki ile ne kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? 

Yarınları asla düşünmüyorsunuz diyorum. Bu benim Kulübüm dahil, tüm profesyonel ligde 

oynayan kulüpler için söylüyorum bunu. 

Hepsi batmış durumda. Onu bırakın, evvela ilk 4 kulüp, biz dahil, batmış durumdayız, öyle mi 

mali işler kahramanı? Öyle mi, değil mi? Öyle. Şimdi biz bizeyiz, burası aile toplantısı. 

Durumumuz bu, e ne yapıyoruz biz? Her gün para harcıyoruz abi. Her gün para harcıyoruz. 3 
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romen geldi, öbür tarafta, yani kendimiz için söylemiyorum, adam tutuyor, acayip, şimdi 

Adana diye bir takım geliyor, heyyula gibi geliyor adam, canım. Yağmur gibi paralar akıyor, ne 

oluyor, nasıl oluyor? Biz neyin farkında değiliz, anlamıyorum. Ama bu profesyonel futbol, bakın 

haddimi bin defa aşarak söylüyorum. Türkiye'de futbolun sonu olacak. Bunun da önünü 

kesmenin çaresi yok. Gelirimiz yok, şimdi bir tek Beşiktaş biraz daha dik durabiliyor. Değil mi? 

Neden? Bir tek sebep var. Çünkü Şampiyonlar ligine giriyor. Belli bir nakit girişi var. Onun 

dışında hiçbir kulübün garanti nakdi yok ortada. Yok. Adanalının da yok, diğerlerinin de yok. 

Şimdi olmaz bu, olmaz bu. Bir yere gidemeyiz. Ben bunu geçen sene Ocak transferlerine 

kulüpler başlamadan önce, hakikaten haddimi bilerek, ama bir şey yapayım dedim, 3 büyük, 4 

büyük Kulüp Başkanına, tek metinde bir yazı yolladım. Söylediğim şey şu, bakın hep beraber el 

ele verin, o zaman Kulüpler Birliğinin son toplantısı yapılmamıştı. Hep beraber 4 büyük kulüp 

bir araya gelin dedim, sizlerin peşinizde milyonlar var, çok güçlüsünüz dedim. O milyonlara 

dayanarak, gidin adamların karşısına oturun, ama bir olduğunuzu ihdas etmek suretiyle, kabul 

ettiremeyeceğiniz hiçbir madde yoktur dedim ben. Kendi kafama göre, yazdım ben, ya tutarsa 

diye. Ve dedim, bunun devamında da bir araya gelin, bu sene, yani geçen senenin Ocak 

transferi başlamamış. Varsanız dedim, yarından itibaren kulübünüze, hepiniz kendi 

kulübünüze transfer yasağı koyun dedim. Transfer yasağı koyun dedim, kendi kendinize. Ama 

aranızda da hiçbir kulübün bütün kulüplerin aynı transfer yasağını uygulayacağını kabul ederek 

bir yola çıkın dedim. Bir an düşünün gözlerinizi kapatın, bir dersiniz ki ulan bu herif kafayı 

yemiş, ama farklı bir şekilde bakarsanız, fena da bir düşünce değil.  

Çünkü biz, açıkça, mümkün değil, futbolda tasarruf yapmak, alt yapıya önem vermek, 

popomuzu kurtarmak için 9 yıla yayılan vadeleri ödeyebilmek, mümkün değil. Çok radikal, çok 

öldürücü tedbirler alınmadıkça, Türkiye'de futbolun sonu yoktur. O spor gazeteleri, 

görüyorsunuz, her gün rengarenk, her sayfada, her kulüp için 3 er tane futbolcu yazıyorlar. Ben 

muhabirlerle filan da konuşuyorum, hepsi dalga geçiyorlar. Spor saatlerine bakın, zaten iki 

tane, yok, bırakmam. Tam yerine geldik. Ya, bir şey yok orada boş ver. Esas burada var, benim 

dediklerimde var. Bak mali işler öyle söylüyor.  

Peki, şimdi bu federasyon çocuklar, tam 51 inci federasyonmuş biliyor musunuz? Bu sizin 

boğuştuğunuz. Ama bir ne yapacağınızı, yapın. Bir de Başkanı bırakabilir miyiz? Sizinle bir 15 

dakika konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz, Başkan. Afedersiniz.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Başkan 17 de iki dakika da geçiyor, isterseniz, konuşmanızı.  

 

Hayri Kozak 

Yok, Başkan rica ederim ya, biz onları konuşuruz. Çok teşekkür ederim, lütfettiniz, sağ olun. 

Hemen bitiriyorum, hemen bitiriyorum, çünkü enteresan bir konu hakikaten. Şimdi kaçınız 

tanıyor? Mutlaka ilgili arkadaşlarım vardır. Acaba bizim memleketimizde bir futbol 

federasyonu düzeni var değil mi? İşte Genel Kurulu, tüzükleri, müzükleri, bilmem. Başka 

ülkelerde yok mu? Orada da var. Detayına girmeyeceğim, ben başka ülkelerde bir inceleme 

yaptım. Yani aldığım ülkeler de, Tanzanya filan değil yani, Almanya, Fransa, İspanya, yeter 

herhalde değil mi? Şimdi delege yapısından örnek vereceğim size, sonra da bitireceğim zaten. 
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Bizimkini gayet iyi biliyorsunuz. Biz kelimenin tam anlamıyla, süper lig kulüplerinin şeyi 

altındayız, kıskacı altındayız, Türk futbolunu konuşuyorum. Yahu, 147 tane süper ligin sadece 

bünyesinde, 7 şer delege artı Başkan, 147 kişi var orada, delegelerde. Delege grubunda yani, 

yani Genel Kuruldaki gücü düşünebiliyor musunuz? Devam ediyoruz, diğer lig, profesyonel lig, 

3 grubumuzda da 110 tane var. Onu da koyun, oldu mu 257. Onun dışında amatör kulüpler, 

bakın profesyonel futbol derneği, futbol antrenörleri derneği, bu hakem, makem, gözlemciler, 

hepsi yani futbolla ilgili binlerce kişiyi, kaç kişi temsil ediyor, farkında mıyız? Kaç kişi biliyor 

musunuz Genel Kurulda? 28 kişi. Bir de oranlayalım müsaade ederseniz, ilk söylediğimiz süper 

lig ve diğer profesyonel ligler, %91, Genel Kurul ağırlığı olarak, diğer garibanlar da %9.  

Artık buna ne diyeyim, toplam 285. Hemen yanında 3 tane daha rakam söyleyeyim, ne olur 

kızma bana ya. Almanya, bakın arkadaşlar, federasyon Yönetim Kurulu ve Bundesliga 

profesyonel kulüp mensupları olarak, toplam 252 tane delegeleri var. Amatör kulüplerin 130 

delegesi var çocuklar, bu rakamın içinde, 252 nin içinde, 130 u amatör kulüpler, bölge kulüpleri 

içinde, delege olarak oy hakları var. Fransa’da, İspanyada, toplam olarak 140 delege var, 

toplam olarak, profesyoneller çok az. Az derken, profesyonel grubun tamamı, bizdeki %90 

küsur, onlarda sadece %43. Amatör grupların toplamı %57, toplamda 140 tane delegeleri var. 

Böyle bir Yönetimde hiç kimsenin tröstü filan yok. Bir de tepede tek adam var biliyorsunuz, o, 

oo, siz istediğinizi yapın o zaten öksürdü mü tamam zaten, öyle oluyor da, anlatabiliyor muyum 

yani, bunu biliyoruz değil mi? Ben bir kere burada konuştum, bir laf ettim, trend topik oldum. 

Vallaha. Aklımın ucunda değildi. Belki bugün yine olurum. Şimdi ama durum bu, gerçek bu. 

Onun için, benim burada ne olursa olsun, Divan Kurulu her halükârda eskiden bazı gençler 

dalga geçerlerdi. Gider orada uyuyup duruyorlar bilmem şu ediyorlar, bu ediyorlar. Değil. Biz 

ayda 12 kez bu kurul toplantı yapıyor. Yılda afedersiniz, 12 tane toplantı yapıyor. Türkiye'de 

hiçbir kulüpte böyle bir şey yok. Bu Divan Kurulu, bakın burada bakın neler konuşuluyor, 

düşünün ya hepsi Kulüple ilgili, hepsi Kulüple ilgili, hani beğendik, beğenmedik, hiç alakası yok. 

Ama hepsi Kulüple ilgili. Bu bizim şansımız. Benim bütün ricam, yani ben de geldim artık, yani 

senin kadar değilim ama sen hep benimle uğraşıyorsun, bir tane ihtiyar var aramızda, o da 

arkada, bak oturuyor. Ağzı maskeyle, yani maskeyi takmasan da olur, sen ölmezsin zaten.  

Şimdi, şimdi 76 yaşına geldim çocuklar, 76 yaşındaki bir adam, Divanda averaj yaşının 

üstündeyim ama, ben 100 e kadar yaşayacağım, bil onu. Şimdi ama allahınızı severseniz 

arkadaşlar, biz ilgilenelim yeter. İlgilenelim yeter. Lütfen, rica ediyorum. Devamlı 

konuşuyorum diye orada ağlayan demin kardeşim var ya İbrahim Bey. İbrahim Bey gibi 55 kişi 

olsak, bizim önümüzde hiçbir şey duramaz. Vallaha ciddi söylüyorum. Şımarma İbrahim, ama 

bu gerçek, çocuklar, hakikaten gerçek. 

Sonra işte eski Başkan, yeni Başkan, eski Divanın üyesi, yeni Divan Kurulu, aman bırakın bunları 

da arkadaşlar ya, bırakın, ne olur bırakın bunları ya. Ne olur, bakın adam işte hastanede yatıyor 

şu anda. Devamlı Divan, Divan, itişme kakışma, yok mezarlıkta bana omuz attı, öbürüne gitti, 

değmez, hiçbirine değmiyor. Biz bir yerlere, el ele gelelim, toplanalım, konuşalım, bu Kulüpler 

Birliği vakfı da nedir, ne işe yarar, onu da bilmiyorum ben. Aranızda bilen varsa söylesin. Ben 

de öyle biliyorum da, ben utanıyorum, buradan utanıyorum. Estağfurullah efendim.  

 

Taner Aşkın 
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Deminki o %90 oranın içerisinde, siyasetin %70 payı var Türkiye'de.  

 

Hayri Kozak 

Sen, bu kadar lafla sen trend topik olamazsın. Ben olurum, sen olamazsın. Şimdi ben ya 

arkadaşlar, Başkan, hava müsait mi, var mı konuşmacı var mı arkada? Çok özür dilerim, biraz 

şımardım gibi, hemen terk ediyorum, ama söyleyebileceğimi söyledim, acısını çıkardım, bir 

seneden beri yokum ben buralarda biliyor musun? Farkında isen, herkes de özlemiş. Tamam. 

Bundan sonra eksik olmayacağım, hepinizi tebrik ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Hayri Kozak’a teşekkürler, sıradaki konuşmacımız Sayın Faruk Gürbüzer, burada mı 

acaba? Kolonun arkasında kaldığınız için göremedim.  

 

Faruk Gürbüzer 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Heyeti, Yönetim Kurulu Başkanım, kendisi mecburiyet 

dolayısıyla, işi dolayısıyla terk etti, Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Galatasaraylılar, uzun bir 

aradan sonra tekrar birlikte olabilmenin mutluluğu içinde, yeni seçilen Divan Başkanımızı, 

Divan Heyetini, Yönetim Kurulu Başkanımızı ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, hepinize 

saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Kulüp Başkanım, kendisi burada yok ama, tahmin ediyorum ki Yönetim Kurulu 

arkadaşları tarafından da kendisine iletilecektir. Sayın Başkanın Galatasaraya olan aşkı, sevgisi, 

görev bilinci ve hırsını tribünlerde birlikte yaşayan arkadaşlarından biriyim. Ancak seçimden 

önce, seçimlerden önceki vaatleri arasında, apay uzun bir müddet çalışma yaptıklarını, seçimin 

hemen ertesinde de Galatasaray için elzem olan, lüzumlu olan tedbirleri derhal uygulamaya 

başlayacaklarını söylemişlerdi. 

Ancak görülmektedir ki, ki ben bunu seçim heyecanına bağlıyorum. Özellikle transferde bazı 

geç kalmalar oldu. Umarım bu geç kalmalar Kulübümüze uzun vadede zarar vermeden, 

Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuzun azim ve çalışmalarıyla giderilebilir. 

Değerli Galatasaraylılar, yaklaşık 2 yıldan bu yana mali Genel Kurullarımızı yapamıyoruz, bu 

nedenle, Kulübümüzün mali yapısı hakkında, çoğumuzun bir bilgisi yok. Ancak göreve gelen 

Yönetim Kurulu arkadaşlarımız, aradan geçen bu kısa dönem içinde, elbette gerekli çalışmaları 

yapmışlardır. Bize Kulübü devraldıkları veya bugün itibariyle Kulübümüzün mali yapısı 

hakkında bir bilgi verebilirler mi? Onu rica ederken, şunu da özellikle belirtmek isterim ki, 

disiplin cezaları, Genel Kurul tarafından onaylanmamış arkadaşlarımızın, Genel Kurulda oy 

kullanmalarını engelleyen, bunun yanında, Kulübe yeni üye olan arkadaşlarımızın üyeliklerinin 

de yine Genel Kuruldan geçmemiş olmasına rağmen, seçimlerde oy kullanılmasına olanak 

veren kişiler hakkında tüzüğün amir maddelerini uygulayıp, uygulayamayacakları hakkında 

Yönetim Kurulumuzun bir tasarrufu var mıdır, bunu öğrenmek istiyorum. 

Değerli Galatasaraylılar, üyelerimizin sosyal tesisleri, iki tane sosyal tesisimiz var. Maalesef 

hepimizin bildiği gibi, Adamız uzun zamandan beri atıl halde bulunmakta, üyelerin sosyal ve 

faaliyetlerini yürüttükleri, birbirleriyle temas kurdukları, arkadaşlık yaptıkları tek tesisimiz var, 

o da Kalamış. 
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Ancak Kalamış tesislerimizi adeta bir düğün salonu haline geldiği ve aşağı yukarı haftanın belirli 

günlerinde, çoğu günlerinde daha çok, onu da söylemek lazım. Burada düğün tertiplendiğini, 

bu düğün tertiplemeleri aşamasında da özellikle günün en iyi saatleri olan, 17.30 gibi, üyelerin 

birbirleriyle sohbet ettikleri, dertleştikleri, konuştukları, istirahat ettikleri dönemlerde, tesisi 

plaj alanına, plaj alanını terk etmeleri istendiği hepimizin bilgisi dahilinde. Öte yandan Kalamış 

tesislerimiz, adeta halka açık bir restoran haline gelmiştir. Bugün Kalamış tesislerimize, 

özellikle akşam yemeklerinde, elini, kolunu sallayan herkes, hiçbir güvenlik soruşturması 

geçirmeden, rahatlıkla girebilmekte ve gecesine orada devam etmektedirler. Bu sırada 

tesislerimizde maalesef ne bir Kulüp yöneticisi, veya sorumlusu veya ne de herhangi bir 

güvenlik, veya güvenlik elemanı maalesef bulunmamaktadır. Alkolün de verdiği tesirle, olası 

çıkabilecek hadiselerde, üyelerimizin eş ve çocuklarını koruyacak, onları kollayacak hiçbir 

görevli maalesef bulunmamaktadır. 

Tüm bunların göz önüne alınarak, özellikle Kalamış tesisleri, üyelerimizin tek istifade ettiği 

sosyal tesis olan Kalamış tesisleri hakkında, Yönetim Kurulumuzun gerekli çalışmaları 

yapacağına olan inancımla, hepinize saygı ve sevgiler sunuyor, sağlıklı günler diliyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Faruk Gürbüzer’e teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Niyazi Yelkencioğlu, 

buyurun. Ondan sonra da hazırlıklı olması açısından, Sayın Cemil Dönmez, söz alacak. Buyurun. 

 

Niyazi Yelkencioğlu 

Sayın Divan Başkanlığı, Sayın Kulüp Başkanımız, Sayın Kulübümüzün Yönetim Kurulu üyeleri, 

değerli hazirun, Haziran ayı Kulübümüz için çok önemli bir aydı. Nisan ayında süresi dolan 

Divan Başkanı ve yönetimleriyle, Mayıs ayında süresi dolan görev süresi dolan, Kulüp 

Başkanlığı ve yönetimleri yeniden seçildi. Sürüncemede kalan ve bekleyen önemli işlerle 

ilgilenilmeye başlandı. Fakat maalesef son 2 senenin Genel Kurulları, pandemiden dolayı 

yapılamadı. İnşallah yakın zamanda yapılır. 

Dolayısıyla seçime katılan Başkan adayları, mali konuların detayını öğrenemeden seçime 

girdiler. Bunun için seçime katılan bütün Başkan adaylarını bu şerefli göreve soyundukları için 

kutluyorum. Seçimi az farkla kazanan Burak Elmas ile, az farkla kaybeden Eşref 

Hamamcıoğlunu seçim sonunda gösterdikleri, birlik ve beraberlik için ayrıca kutluyorum. 

Divan Başkanlığı seçiminden önce bu kürsüde yaptığım konuşmada, Galatasaray ilkelerinin, 

birlik, beraberlik, sevgi ve saygının bizim en önemli değerlerimiz olduğunu bildirmiştim. 

Bunların bizi diğelerinden ayıran en önemli değerler olduğunu söylemiştim, herkesin ve buna 

gıpta ile baktığını ilave etmiştim. Geçenlerde bildiğiniz bir spor kulübünün yeni ve eski 

başkanlarının birbirlerine söylediklerini duyunca, doğrusu üzüldüm hatta utandım. Bir kez 

daha iyi ki Galatasaraylıyım dedim ve bu değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kere 

daha yaşadım. 

Burak Elmas ve Yönetimini, zor bir dönemde Yönetime geldikleri için çok tebrik ediyorum, 

umarım ve dilerim ki çok başarılı olurlar, çünkü onların başarılı olması, Galatasarayın başarılı 

olması demektir.  
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Başarının birlikten doğduğuna inanan bir kişi olarak, biz inanıyoruz ki, Genel Kurul üyeleri 

olarak, hangi Yönetim seçilirse, seçilsin, kendilerini her alanda her konuda desteklememiz ve 

onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Tabii ki Yönetimlerin de paylaşımcı ve kucaklayıcı olması 

gerekiyor. 

Divan Başkanı Sayın Aykutalp Derkan ve Yönetim Kurulundaki arkadaşları bir kez daha tebrik 

ediyorum, onlara da bu zorlu dönemde başarılar diliyorum. Divan Başkanlığına aday olurken 

ben ve arkadaşlarımın tek amacı, çoğumuz gibi, Galatasaraya hizmet etmek, daha etkin ve 

saygın bir Divan Kurulu için çalışmaktı. Bunun için hepimiz işlerimizden, ailelerimizden ve 

kendimizden fedakârlık etmeye hazırdık. Her zaman da hazırız. Ancak bir konuda yaşadığım 

hayal kırıklığını burada sizlerle de paylaşmak istedim.  

Ben ve arkadaşlarım seçimden önce, sadece yakın olduğumuz ve tanıdığımız kişileri arayarak 

projelerimizi, vizyonumuzu anlattık, kimseyi kötülemedik. Son derece seviyeli ve dozu 

ayarında bir seçim çalışması yürüttük. Herkesi teker teker arayıp, oy istemeyi, hem üyelerimizi 

rahatsız etmemek, hem de yakışıksız bir baskı oluşturmamak için uygun görmedik. Divan 

Kurulu üyelerinin kendi hür iradeleriyle karar verebilecceğini düşündük. Ama maalesef gördük 

ki, bazı arkadaş ve ağabey dediğimiz kişiler, neredeyse herkesi teker teker ve hatta defalarca 

ısrarla arayıp, bir taraftan bizim seçim çalışmalarımızı, seçim sürecindeki değerli rakibimiz 

sevgili Aykut kardeşim ve ekibini örnek gösterirken, bir taraftan da bana ve ekibime oy 

vermemelerini söylediler. Bunu neden yaptıklarını anlayabilmiş değilim, çünkü bırakın 

Galatasaray camiasını, bu yaşıma kadar hiç kimse benim hakkımda olumsuz bir şey 

söylememiştir. Hayatta her zaman doğruluğu, dürüstlüğü ve saygıyı ilke edinen bir kişi oldum. 

Kendilerini vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, hatırı sayılır 

bir oy aldık, seçime gelip, bize oy atan, bize güvenen ve bizi destekleyen herkese kendim ve 

ekibim adına şükranlarımı sunuyorum.  

Biz ekip olarak daha etkin ve daha saygın bir Divan için hazırladığımız 16 maddelik yol 

haritamızdaki konuları, eğer isterlerse, Aykutalp Derkan ve Yönetimiyle paylaşmaya ve 

kendilerine destek olmaya her zaman hazırız. Bizim için önemli olan Galatasarayın daha iyi ve 

daha başarılı olması. Bunu kimin yaptığı önemli değil. Biz her zaman Galatasaraya hizmet 

etmeye hazırız, yeter ki icraattan ziyade, çekişme ile beslenenler camiamızda gölge etmesinler. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, yaşasın Galatasaray.. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Niyazi Yelkencioğlu’na birleştirici konuşması için teşekkürler. biz yeni seçilen Divan 

Heyeti olarak, her türlü divan üyelerimizden gelecek, her türlü katkıya açığız, bunu özellikle 

belirtmek isteriz. Şimdi sıradaki konuşmacımız Cemil Dönmez’i anons etmiştim. Ama Gürkan 

Eliçin, Sayın Gürkan Eliçin’in konuşma hakkı baki, affınıza sığınarak, Gürkan Eliçin’i kürsüye 

davet ediyorum. 

 

Gürkan Eliçin 

Sayın Başkan, değerli Başkan yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri ve değerli Divan Kurulu 

üyeleri, ben yaklaşık 3,5 yıldır arkadaşlarımla beraber, ısrarla takipçisi olduğumuz bir konuyu, 

bir kez daha, bu sefer yeni Yönetimin huzurunda dile getirmek üzere vaktinizi çok az alacağım. 



 
33 

 

Artık izleyenler belki ezberlediler ama, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Galatasaray Sportif 

A.Ş. arasındaki borç ilişkisi çok yakıcı bir sorun haline geldi. Elbette ki sevgili Yönetimimiz, 

birçok öncelikli sorunlarla mücadele ediyor, ama benim ve benim gibi düşünen birçok üye için 

ise, bu sorun eşitler arasında birinci sırada yer alan bir sorun, o yüzden izniniz olursa, hem bu 

sorunun nereden nereye geldiğini, hem nasıl böyle bir sorun yumağına dönüştüğünü, 

açıklamaya çalışacağım. Artı çözüm önerileri de getirmeye çalışacağım. Yani sadece sorunun 

değil, çözümün de bir parçası olmaya çalışacağım. İzniniz olursa. 

Şimdi önce bu nasıl çalışıyor ona bakacağım. Evet. Şimdi değerli hazirun, benim önümde ekran 

olmadığı için, izninizle dönerek bazı şeyleri söylemek zorundayım. 31 Aralık 2007 tarihi 

itibariyle, şu 31 Aralık 2017 pardon, itibariyle, Galatasaray Spor Kulübü derneğinin Galatasaray 

Sportif A.Ş. borcu yaklaşık 195 milyon Türk lirası seviyesindeydi. En son açıklanan mali rapor, 

Şubat ayında açıklanan Sportif A.Ş. nin bağımsız denetimden geçmiş olan, yani 2021 Şubat 

ayında açıklanmış olan rapor, bu raporda ise gördüğünüz gibi, rakam 1 milyar 216 milyon Türk 

lirasına çıktı. Şöyle ifade edeyim. 3 yıl gibi bir sürede, 6 katına çıktı, Galatasaray Spor Kulübü 

derneğinin, Galatasaray Sportif A.Ş. ye olan borcu 6 katına çıktı. Şimdi bu 6 katına çıkarken 

dipnotu okursanız, göreceksiniz. En son 30 Aralık 2020 tarihinde, 2019 tarihinde, 30 Aralık 

2019 tarihinde yapılan ilk yapılandırma ile derneğin bazı borçları, ki 57 milyon liralık bir borç, 

6 milyon 800 bin euroluk bir borç, kredi. Kulübe daha doğrusu, Sportif A.Ş. ye geçti. Bir de 

Floryanın geri alınmasıyla birlikte 120 milyon Türk liralık bir bedel, ki burada da tüzüksel bir 

problem var. Gayrimenkul edinimi tüzüğe göre farklı yöntemlerle yapılıyor. Ama bu sunumun 

konusu bu olmadığı için oraya girmeyeceğim. 120 milyon Türk lirası daha bu borca eklenmiş 

oldu. Kabaca o günkü kurla filan hesaplarsak, 230 milyon lirası bu 216 milyonluk borcun, 230 

milyon lirası buradan geliyor, yani Floryanın geri alınmasından ve Kulübün üstünde bulunan 

biri Euro, biri Türk lirası olan borçtan, ama bu takdirde bile, 3 senede borç 5 katına çıkmış 

haline geliyor. Yani bunları kaale almazsak, hesabın dışına çıkarırsak, 5 katına gelmiş oluyor. 

Şimdi borcu artıran etkenler neler? Sevgili Divan üyeleri ve dinleyen Galatasaraylılar, birincisi, 

2018-2019 yıllarında mevcut borcun Sportif A.Ş. nin mevcut borçlanmaları içerisindeki en 

yüksek faiz oranından fatura edilmesi. Bunu ben söylemedim. Bunu geçmiş yönetimlerde mali 

işlerden sorumlu Başkan yardımcısı, Divan toplantılarında, birden fazla kez dile getirdi. 

Dolayısıyla bu Divan tutanaklarında yer alan bir gerçeklik. 

İkinci konu, ikinci konu, sportif o dönemde, 3 ayda bir faiz tahakkukuna maruz kalırken, kendisi 

Kulübü her ay faize mahkum etti. Dolayısıyla her ay kestiği faizlerle, faizin de faizini öder bir 

hale getirerek, bileşik faiz etkisi yarattı, dolayısıyla küçük de olsa, bir miktar borcun artışında 

bunun da etkisi oldu. 

Üçüncüsü çok yakıcı bir problem. Değerli Ünal Aysal başkan döneminde, Sportif A.Ş. nin 

yanılmıyorsam 3 kere sermaye artışı oldu, hem de bunlar primli sermaye artırımlarıydı. Bu 

primli sermaye artırımlarında, sadece Kulübün elindeki hisseler değil, rüçhan hakkı 

kullanılmayan, halka açık hisselerin de alınması söz konusu olunca, bu kadar büyük bir 

kaynağın Kulüpte olmaması nedeniyle, bu para konulamadı sermayeye, bunun yerine bir ayni 

sermaye taahhüdü yapıldı. Bakın bu çok önemli. Rica ediyorum dinlerseniz sevgili ağabeylerim, 

çok önemli bir konudan bahsediyorum, en azından benim için. Şimdi Kulübün bir hak vardı, 

derneğin elinde. Neydi bu hak? Görüyorsunuz, loca, vip ve kombine koltukların pazarlanma 
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hakkı. Bu hakları, bir şekilde sermaye piyasası kuruluna kabul ettirerek, ayni sermaye olarak 

koymayı kararlaştırdılar. Ama bunu neye göre yapacaklardı? Elbette bir değerlendirmeye 

ihtiyaç vardı, bir de bunun 2030 senesine kadar giden bir hak kullanımı bu. 2014 ten 2030 a 

kadar, günümüzün değerlerine indirgenmesi, yani iskonto edilmesi gerekiyordu, dolayısıyla bir 

iskonto modeline ve bir değerleme modeline ihtiyaç vardı.  

Oraya geleceğim, şimdilik sadece borcu artıran etkenlerden konuşuyoruz. Derneğe ait birtakım 

taşınmazlar var, başta Florya, Sportif A.Ş. tarafından kullanılıyor veya işte stadımızdaki büroları 

kullanan, Sportif A.Ş. ve Sportif A.Ş. nin iştirakleri var. Veya işte Sportif A.Ş. nin stadımızın 

hemen önünde yer alan yine derneğin mülkü olan GS Store var. Bütün bunlarla ilgili bir kira 

tahakkuku gerçekleşmemesi de borçların artmasında önemli bir etken oldu.  

Bununla ilgili vergisel bir varsayım öne sürülüyor, konuşmamın sonunda bilimsel bir makale ile 

bu varsayımın da 2008 itibariyle yapılan bir mevzuat değişikliği ile geçerli olmadığını sizlere 

göstereceğim. 

Beşincisi de demin zaten dipnotta bahsettiğimiz, Kulübün o dönemde üzerinde olan, 57 milyon 

ve 6 milyon 800 euroluk kredinin kapatılması, daha doğrusu dahil edilmesi yapılandırmaya ve 

bu surette Sportif A.Ş. ye geçmesi,  

altıncısı da Floryanın geri alınması ile ilgili 120 milyonun bu rakamlara dahil edilmesi, evet 

borcu bir sarmal şekilde 3 yılda 6,25 kat artıran etkenler bilimsel bir gözle bakarsak, bunlar. 

Acil olarak ne yapılması gerekiyor? 2018-2019 yılları arasında, en yüksek faiz oranından, kendi 

bulabildiği krediler içerisinde, en yüksek faiz oranından, adat faturaları kesen Sportif A.Ş. nin 

bu rakamları hesaplanmalı. Artı demin bahsettiğim bileşik faiz etkisini yaratan, 3 ayda bir 

yerine, her ay faturalanmasının getirdiği fark da hesaplanmalı, bu tutar bizim tahminimizce, 

benim ve arkadaşlarımla yaptığım çalışma çerçevesinde, 100 milyon lira çerçevesinde bir 

rakam olacak. Borca göre az belki ama, 100 milyon lira hiç az bir rakam değil. Bu rakamın artık 

ya bilanço düzeltmesi yöntemiyle, geçmiş bilançolar üzerinde veya yapılacak bir protokol 

çerçevesinde, yeni kesilecek faiz faturalarından mahsup edilmesi çerçevesinde yöntemi 

elbette ki Sayın Yönetim Kurulu bulacaktır, borçtan düşülmesi gerektiğini ilk önlem olarak 

dikkatinize sunmak istiyorum. 

İkincisi ise, daha karmaşık bir konu, bu konunun biraz detayına gireceğim izin verirseniz. Demin 

bahsettiğim ayni sermaye koyma ile ilgili bir değerleme yapılması gerekiyordu söylediğim gibi 

ve bir de iskonto oranı belirtilmesi gerekiyordu. Bunu deniz yatırım yapmış, 22 Ocak 2014 

tarihli revize edilmiş raporu ben bulabildim, rahatlıkla siz de bulabilirsiniz. Revize edildiğine 

göre, zaten basılan aslı 20 Kasım 2013 tarihli bu raporun. Fakat daha sonra 2014 Ocağında 

revize edilmiş. Ne var bu raporda? Bu raporda öncelikli olarak dolulukla ilgili bir projeksiyon 

var. Locaların doluluğunu, yani bu sermaye taahhüdünü kapattıracak rakamı bulmak için, 

locaların doluluğunu, %96,2 olarak öngörmüş, bu şirket.  

Vip koltukların doluluğunu %70, kombine koltukların doluluğunu da %77,5 şeklinde 

hesaplamış ve ıskontoya tabi olacak rakama ulaşırken, dolulukları buradan ilerletmiş. Peki 

rakamlar ne? Onları da bizim sermaye taahhüdümüz, Türk lirası olmasına rağmen, Türkiye'nin 

malum koşulları nedeniyle, dolar cinsinden belirlemiş, loca satış fiyatını bu projeksiyonda, 

98.402 dolar, vip koltuğu 5.548 dolar, kombine koltuğu da 627 dolar şeklinde hesaplamış, 

dolayısıyla bizim sermaye taahhüdümüze temel oluşturan doluluklar ve rakamlar bunlar. 
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Bunu da günümüze çekerken, bir iskonto oranı belirlemiş, 30 yıllık dolar bazlı eurobond faizinin 

üzerine, ülke risk primi, ki %5 gibi bir şey ekleyerek, 11,02 ile iskonto etmiş. Şimdi ne oluyor 

biliyor musunuz? Biz bu rakamlara ulaşamadığımız zaman, her sene bazında hesaplanıyor. 

Aradaki sermaye taahhüt farkını, Galatasaray Sportif A.Ş., Galatasaray Spor Kulübü Derneğine 

fatura ediyor. İşte ciddi bir anlamda, borcu büyüten şey bu. Daha evvel revize edilebilmiş 

olduğuna göre, günün koşulları da hele hele pandemi gibi bir bela, dünyanın ve Türkiye'nin 

başında iken, bunu yeniden tartışmaya açmak, yeni rakamlarla revize etmek, hem satış 

rakamlarını, belki Türk lirasını baz alıp da adil, cari faiz kurlarıyla bunu hesaplamak, artı doluluk 

oranlarını da hele hele şimdi sınırlanacağını da düşünürsek, gerçi localarda sınırlama 

olmayacak diyorlar ama yine de doluluk oranlarını da gözden geçirerek, yeniden revize 

etmemiz lazım, bu revizyon çerçevesinde derneğimize faturalanacak rakamın düşmesini 

sağlamamız, hatta o rakamın sıfırlanmasını sağlamamız lazım.  

Bu da Sayın Yönetimin yine araştırması gereken bir konu.  

Derneğe ait taşınmazların Sportif A.Ş. tarafından kullanılması karşısında kira tahakkuk 

ettirilmesi lazım, her neresi kullanılıyorsa, şimdi pardon, geçtim. Deniyor ki, eğer dernekler 

biliyorsunuz, kâr etmeyen tüzel kişiliklerdir, devamlılık arz eden, kira geliri gibi veya başka bir 

şey, ama buradaki önemli olan konu, devamlılık arz etmesi, devamlılık arz eden bir geliri olursa, 

o zaman bu artık bir ticari faaliyet haline gelir ve derneğin o birimi bir iktisadi teşebbüs haline 

dönüşür. Ancak bununla ilgili, bununla ilgili 2008 tarihinde, 5520 sayılı, kurumlar vergisi 

kanununda bir ek madde eklenerek, 2008 den 2025 sonuna kadar. Hatta uzmanlar diyorlar ki, 

2025 ten sonra da bu devam edecek ve bu istisna çerçevesinde, derneklerin kira gelirleri, 

kendileri açısından bir hak kaybına yol açmıyor. Sadece kiralayan açısından, normal stopajın 

ödenmesi haricinde, başka bir durum söz konusu değil. Bu makalenin yazarı, 113 devresinden 

Dr. Ahmet Naim Oktay, çok detaylı bir şekilde, 6 sayfalık bir makalede sadece bunu inceliyor 

ve vardığı sonuçta da diyor ki, Galatasaray açısından, dernek açısından bu durum bir hak kaybı 

yaratmıyor. Dolayısıyla elbette ki birtakım gelirler, örneğin Rivadan gelecek gelirler, Florya 

hayata geçerse, oradan gelecek gelirlerle, borcu azaltmak yoluna gidilecek ama, bu zaman 

alacak bir süreç, yani Riva’da da 2023 sonuna doğru muhtemelen bu satışlar gerçekleşecek ve 

bizim hak edişimiz gelecek. Floryanın hayata geçmesi de bir süre zaman alacak. Bu süre 

zarfında bizim bu borcu daha da sarmal şeklinde artmasına izin vermememiz gerekiyor. O 

yüzden de bizim naçizane yaptığımız çalışmayı, Sayın Yönetim Kurulu ile tüm içtenliğimizle 

paylaşıyoruz. Kendilerinin muhtemelen başka çözüm önerileri de vardır. Paylaşırlarsa da çok 

seviniriz. Ama bu yakıcı sorunu, aman yani zamanla yarışılıyor, çok dikkate almak ve bir an 

evvel müdahil olmak gerekiyor. 

Sizlerle bana bu fırsatı verdiğiniz, bu sunumu yapabilme fırsatını verdiğiniz için başta Divan 

Heyeti olmak üzere herkese teşekkür ediyorum ve beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür 

ediyor, saygılarımı sunuyorum efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Gürkan Eliçin’e Divan üyeleri adına biz teşekkür ederiz. Detaylı sunumu için. Sayın 

Yönetimimizin de bu konunun takipçisi olacağını ve faydalanacağını, bu sunumdan 

düşünüyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Cemil Dönmez. Buyurun.  
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Cemil Dönmez 

Divan Başkanım, değerli Divan üyelerim, seçilmiş Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim 

Kurulunun çok değerli üyeleri, Divan üyesi Galatasaraylılar ve sevgili Galatasaraylılar, 

Geçtiğimiz bir ay önce Galatasaray için çok önemli olan bir seçim sürecini geride bıraktık. Biraz 

önce Başkanın da buradayken, kendisinin ifadesiyle söylediği gibi, gerçekten demokratik 

mecralara örnek olacak bir seçim sonucu ortaya çıktı. Seçim ortaya çıktı. Hem Divan için, hem 

de Galatasarayımızın Yönetim Kurulu için, dolayısıyla ben hem Divanımıza, hem de Yönetim 

Kurulumuza ortak aşkımız, sevdamız olan, Galatasaraya, yarar sağlayacak çalışmalarda, üstün 

başarılar diliyorum. 

Sevgili Divan üyeleri, bu olaylardan hemen sonra bir tweet paylaşıldı. Bu tweeti öncelikle size 

okumak istiyorum. Seçim sonuçlarının Galatasarayımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, 

kibir kaybetti. Tevazu kazandı. Boş, hesaplar kaybetti. Kadrolar kazandı. Boş vaatler kaybetti, 

projeler kazandı. Manipülasyon kaybetti, Galatasaray değerleri kazandı. Bu tweeti atan, 

maalesef ve maalesef Yönetim Kurulumuzda Başkan yardımcısı titrini taşıyan kişi.  

Bu konuyla ilgili ben sevgili Remzi Sanver hocamla ve Turan Özenle, Sayın Turan Özenle bir 

görüşme yaptım, onlar da hassasiyetlerini ve son derece doğru bulmadıklarını ifade ettiler. 

Şimdi ben değerlendirmek istiyorum.  

Seçim sonuçlarına göre 1500 oy alan bir aday, 1541 oy alan bir adayı, elinden tutup, kürsüye 

getiriyor ve elini havaya kaldırıyor. Bunun neresinde kibir var? Ondan sonra seçimi kaybeden 

aday, bir konuşma yapıyor, bana göre Galatasaray tarihine geçmiş bir konuşmadır. Çünkü, 

Galatasarayı birleştirici değerlere çok ihtiyacımız olduğu bir dönem yaşıyorduk. Dolayısıyla 

orada da herhangi bir kibir göremedim. Bir de en önemlisi, yarışmada gerçekten birbirinden 

değerli kişilerin Galatasaraya fayda sağlamak amacıyla son derece önemli projelerle bir araya 

gelmeleri, onların emeklerine en azından saygı duyulması gerektiği konusundaki 

düşüncelerimi ifade ediyorum ve ben çok üzüldüm, inanıyorum ki, bu tweeti gören her 

Galatasaraylı da son derece kalben üzülmüştür. Bana göre bu tweeti atan da maalesef, hâlâ da 

tweeti yerinde duruyor, kaldırmadı da ve Galatasaray camiasına bir özür borcu vardır diye 

düşünüyorum. Dolayısıyla bunu da sizlerin ve bütün Galatasaraylıların huzurunda ifade etmeyi 

bir görev biliyorum kendime. 

Sonuç itibariyle şunu da söylemekte beis yok. Ben sevgili hocam Remzi Sanver’i televizyonda 

dinlerken, Galatasarayın dinamiklerini görüyorum. Galatasarayın ahlakını görüyorum, 

Galatasarayın keyfini ve Galatasarayın mutluluğunu görüyorum. Dolayısıyla Galatasaraylı 

olduğundan her zaman kıvanç ve gurur duyduğum bir camianın böyle kişilerle son derece güzel 

temsil edildiğini görmekten de son derece mutlu oluyorum, özellikle de Sayın Prof. Dr. Remzi 

Sanver hocama Galatasaraya kattıkları için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle 

selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Cemil Dönmez, bir hassasiyeti dile getirdi. Ben seçim dönemlerindeki mutlaka ayrıştırıcı 

yani talihsiz bazı açıklamalar olmuş olabilir ama, artık seçim bitmiştir. Galatasarayın ortak 

hedefleri doğrultusunda, tek bir yumruk halinde ortak hedeflere ve ortak okulla kenetlenip, 
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hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir hassasiyeti dile getirdiniz. Ayrışma noktalarını 

değil, birleşme noktalarını ön plana çıkartıp, yolumuza devam etmemizin daha doğru olacağını 

düşünüyorum. Teşekkür ederim konuşmanız için. Sıradaki konuşmacımız, İbrahim Göknar, 

buyurun. Sonra da Sayın Erdal Günsel, son konuşmacımız olarak gözüküyor. 

 

İbrahim Göknar 

Efendim tekrardan herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle çok değerli büyüğüm 

Hayri Kozak’ın hakkımdaki iltifatlarına çok teşekkür ediyorum. Kendisi hepimizin bildiği gibi, 

benim açımdan da Galatasarayın gerçek sesidir. Efendim birçok Galatasaraylı arkadaşım bana 

yeni Yönetimimizin icraatları için konuşmanın çok erken olduğunu belirttiler. Elbette çok 

haklılar. Galatasarayın gerçeklerini konuşmamızın yeni Yönetim için de en önemli unsur 

olduğuna inanıyorum. Şu anda Galatasaray Sportif A.Ş. hep konuşulduğu gibi, son 4 yıldaki gibi 

teknik olarak iflas etmiş, borca batık durumdadır ve maalesef biraz önce Burçin Bey de 

bahsettiler. Derneği de çok çok zor duruma sokmuştur. Bu durumu yeni Yönetimimizin de 

gayet iyi bildiğini tahmin ediyorum. Burada daha ilk günden, morallerin bozulmasını istemem, 

rakamlara hiç girmeyelim, fakat şunu bilelim ki, borçlarımız varlıklarımızın neredeyse 3 katına 

ulaşmıştır. 

Bu gerçek artık apaçık ortadadır. Bunu çok rahat söylüyorum, hep konuşuluyor. Bize bilgiler 

sunulmadı, sunuldu, rakamlar vesaire diye, aslında bütün rakamlar ortada, resmi rakamlar 

faaliyet raporlarında apaçık duruyor. Şimdi işin özeti şudur. Stratejik planlarda ise en önemli 

unsur, konuların önceliğidir.  

Galatasarayda yine tüzük çiğnenmiş, basit bahaneler ile mali kurullar ıskalanarak seçime 

gidilmiş, iş bununla da bitmemiş, yeni Yönetim, eski Yönetim, devir teslim töreninde aldığı 

evraklara şerh bile koymamıştır. Bu çok ilginçtir. Bu gerçekten şayanı hayret bir durumdur. Bu 

tüzüğümüzün 83 üncü maddesi çok açık, denetimler bir araya gelir karşılıklı imzaları atar diye 

yazıyor. 

Biz bunu hiçbir zaman yapmadık, bu sefer de yapmadık. Ancak hiçbir zaman da Galatasaray 

tarihinde, iki tane, iki buçuk tane kurul, Genel Kurul yapılmadığı da olmamıştır. Bu çok dikkat 

çekici bir durum. Hemen hatırlatayım, pandemi döneminde, seçim öncesi, mali Genel 

Kurullarını yapan pek çok kulüp vardır, hepimiz de bu isimleri biliyoruz. Bu durum maalesef 

yakın zamanda başımızı çok ağrıtacaktır. Şu anda bırakalım geçmişi, bu yılın ortasını geçtik, 

hâlâ daha aslında Galatasarayın harcama bütçesi, Genel Kurul tarafından onaylanmamıştır. 

Galatasaraylı şu anda hâlâ daha bu yılın ilk çeyrek sonuçlarını da bilmiyor. Onlar da 

Denetimden henüz geçtiğini sanmıyorum, Sayın Divan Başkanım, bizlere ulaşmamıştır. 

Müsaadenizle çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Galatasarayın 2021 gelir kalemleri 

içinde, 285 milyon liralık bölüm, yani yaklaşık 28,5 milyon lira, Euro pardon. Şampiyonlar 

liginden gelecek diye bütçelenmiştir. Gelir diye bütçelenmiştir. Galatasaray şampiyon 

olamamıştır. Galatasaray şampiyon olamadığı gibi, PSV den de 5 gol yemesine rağmen, gayet 

rahat tavırlar devam etmiş ve etmektedir. Umuyorum ki yeni Yönetimle birlikte, artık 

Galatasarayda böylesine ya tutarsa şeklinde hayali bütçeler Genel Kurul onayına sunulmazlar 

ya da sunulurlarsa da onaylanmazlar. 
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Harcama limitleri de aynı statüdedir, Galatasarayın kendisine verilen transfer limitlerini, 

sonuna kadar doldurma lüksü de kalmamıştır. Zaten böyle bir mecburiyet de yoktur. Zaten 

Galatasarayın birikmiş dağ gibi borcunun ana sebebi, bana göre, hep yanlış transferlerdir. 

Bunları çok konuştuk geçmişte. Galatasarayın son 11 ini, 2000 yılında, sadece Türkiye değil, 

tüm dünya ezbere sayardı. Bugün Galatasaraylılar hepimiz, Chelsea’yi, Liverpool’ü, Bayern 

Münih’i, PSG yi ezbere sayıyoruz 11 ini, ancak Galatasarayı bilemiyoruz. Bu çok üzücü bir 

durumdur. Şu anda biraz da mecburiyetten transferlerde bir gençleşme dönemi başladı gibi. 

Ve uzun vadeli bakış açısı. Umarım bu durum, tavizsiz devam eder. Bunun mutlaka takipçisi 

olacağız. Avrupa, Avrupa diyoruz. Ancak hiçbir Avrupa kulübünün kasasını bankalar 

yönetmiyor, bundan hiç bahsetmiyoruz. Umarım yeni dönemde, artık bu tür fahiş hataları da 

yapmayız. Konuşmamın başında da söylediğim gibi, Yönetimimize bu çok zorlu dönemde, 

kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 

Galatasarayın kurumsallaşmadan, tüzüğe, amatörlerden, tesislere, projelerden, iletişime ve 

hukuki konulara kadar daha pek çok problemi var. Tüm bu problemlerin çözümü için, ilk adımı 

bana göre, samimi ve gerçekçi olması gerekiyor. Yeni Başkanımızın ve Yönetim Kurulu 

üyelerimizin ilk demeçlerinde bu samimiyeti görmek, gerçekten çok olumlu, bu şekilde devam 

edilmesi, elbette Galatasaray için çok olumlu olacaktır. 

Galatasaray için yapılan her doğruyu ayakta alkışlamaya hazırız, inanıyorum ki, eğer bu yolu 

açarsak, Galatasaray taraftarı ve tüm camia bu samimi şeffaflığı ayakta alkışlayacaktır. Çok 

teşekkür ederim efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın İbrahim Göknara biz teşekkür ederiz. Sıradaki son konuşmacımız, Sayın Erdal Gürsel 

buyurun, sizi beklettik biraz. 

 

Erdal Günsel 

Efendim burada kalan Sayın üyelerimize, en içten dileklerimle teşekkür eder, kutlarım, bu 

saate kadar burada kaldığınız için.  

Ben fazla vaktinizi almayacağım, Sayın Başkanımız erken ayrılmak zorunda kaldı. Son 30 yılda, 

seçilen en genç Başkanımızı ben burada kutlamak istiyordum esasında. Ama Sayın Yönetim 

Kurulu burada, kendilerini de kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Aynı şekilde yeni 

seçilen Divan Başkanımız ve arkadaşlarını da kutlarım. Galatasarayda gençleşme başladı. Divan 

Kurulu toplantılarının aylar sonra eski günlerine dönmesi güzel bir şey. Çünkü 

Galatasaraylıların internet ortamındaki toplantılarla bu tür toplantılar arasında fark var. 

Ağır bir pandemi dönemi geçiriyoruz, vefat eden üyelerimiz oldu. Hepsini rahmetle anıyor, 

ailelerine baş sağlığı diliyorum.  

Pandemi dönemi 65 artı yaş üzeri büyüklerini yalnız bırakmayıp, arayıp soran sosyal 

sorumluluk örneği gösteren, kürek şubesi sorumlusu, Sayın Kâmil Selçuk kardeşimize ve 

arkadaşlarına buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kürek şubesinden konu açılmışken, 

doğru veya yanlış bir duyumu da paylaşmak isterim sizlerle. 

Yeni Kulüp Yönetimimizin su sporları şube sorumlularını değiştirme çalışması içerisinde 

olduğunu duydum. Yönetimlerin çalışma arkadaşlarını seçmeleri tabii ki olabilir. Yalnız görev 
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başındaki çalışanlar değiştirilirken, yerlerine getirilmek istenenlerin, daha önceki 

Galatasaraydaki çalışma cv lerini iyi incelemesi, taşlar yerinden oynatılırken, doğabilecek 

aksaklıkların da göz önünde tutulması yerinde olur kanısındayım. 

Amatör şubelerde yeni görevlendirmeler acil bir durum değildir. Eğer aksayan durumlar varsa, 

takviyelerle Yönetimin plan ve prensipleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirmek daha 

doğru olacaktır. Bu konuda sporcular derneğimizin, sizin yanınızda olacağı kanısındayım. 

Sporcular derneği bugün bin küsur kayıtlı üyesi ile Genel Kurula iştirak eden 500 e yakın üyesi 

ile her zaman Yönetimin yanındadır. Ayrıca sporcu yetiştiren hocaların da yer aldığı bir 

dernektir, sporcular derneği. 

Denizcilerin bir söylemi vardır, provanız neta, rüzgarınız doğru olsun.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 

Sayın Erdal Gürsel’e teşekkür ederiz. Aylık Divan toplantımızdaki son konuşmacıydı, ben bir 

konuya açıklık getirmek istiyorum. Şimdi bir aksi yönde bir gelişme olmadığı takdirde, yani 

pandemi şartlarında radikal bir değişiklik olmadığı, olmayacağını o tarihe kadar umarak, her 

ayın ikinci çarşambasındaki rutin toplantımıza, takvimimize dönüyoruz.  

Ağustos ayı toplantımız, kararını aldık yapılma doğrultusunda, 11 Ağustos Çarşamba günü yine 

stadımızda, bu salonda yapılacak.  

Ben hepinize iyi, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum ve toplantıyı kapatıyorum.  
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İbrahim Ziyal (6329) 

Başkan Yardımcısı 

Sonay Kale (9001) 

Başkan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öner Kılıç (8177) 

Yazman 

Z. Nilüfer Sanvar (7167) 

Yazman 

 

 


