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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulunun 11 Ağustos 2021Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor 
Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Saygıdeğer hazirun, Divan Kurulumuzun Ağustos ayı toplantısını açıyorum. Giriş 
kapılarımızdan gelen bilgiye göre şu anda hazirunda58Divan üyesi var. 
Yeterli çoğunluğumuz olduğu için, 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. 
Normalde Ağustos ayı en sıcak ve tatil ayı olduğu için normalde ara veriyorduk, ancak 
üyelerimizden gelen öneriler üzerine pandemi şartlarında toplanabiliyorken, yüz yüze 
toplanalım kararı çıktı. Buna saygı duymak durumundayız. Önemli de gündem maddeleri var 
göreceksiniz.  
Şimdi devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, müsaadenizle kürsüye geçeyim. 
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 üyelerimiz 
için saygı duruşuna davet ediyorum. Vefat listesini yansıtabilir miyiz lütfen? 
6028 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz 1986-1990 dönemi, voleyboldan sorumlu Yönetim 
Kurulu üyemiz, Aziz Erkan Başdoğan, 7460 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz, dün 
kaybettiğimiz Gökhan Yardımcı, 8022 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Teoman Nazifoğlu, 
Kulübümüzün 10324 sicil numaralı üyesi Erkan Selçuk ve aramızdan ayrılmış tüm 
Galatasaraylıların kutsal anıları önünde saygı duruşuna davet ediyorum. (Saygı duruşu 
yapıldı.) 
Buyurun, teşekkürler. Ruhları şad olsun, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Müsaadenizle yerime geçiyorum. 
Değerli hazirun bir iki konuda özellikle bilgilendirmek istiyorum. Malumunuz, dün itibariyle 
Tevfik Fikret’in makamı olan Galatasaray Lisesi Müdürlüğünü Prof. Dr. Murat Develioğlu 
devralmış bulunuyor. Kendisini tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.  
Geçen dönem tüzük tadil komisyonunda kendisi ile birlikte çalışma fırsatı bulduğum için çok 
değerli bir akademisyen, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında çalışmaları olan çok 
değerli bir akademisyen, Lisemiz Müdürlüğüne atanmış bulunuyor. Kendisine tekrar 
muvaffakiyetler dileriz. 
Malumunuz, KulüpDivan toplantıları, Kulüp Divanımızın iç tüzüğüne göre yapılıyordu. Fakat 
zaman içinde yapılan tüzük değişiklikleriyle bu iç tüzük kadük kaldı. 1990 tarihli, normalde 
yürürlükte olan, kıyasen uyguladığımız ama birçok maddesi, 2010 yılındaki tüzük değişikliği 
ile 10 numaralı tüzüğümüzle değiştiği için, kadük olan bu iç tüzüğü zaman içinde birkaç kere 
tadil etme çabaları oldu.  
2011 yılında Divan Başkanımız Sayın İrfan Aktar’ın Başkanlığı döneminde, KulüpBaşkanımız 
Sayın Ünal Aysal döneminde bir tadil çabamız oldu, fakat akabinde bir dizi şu ana kadar 
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sonuçlanmayan tüzük değişikliklerini beklediğimiz için, bunları, bu DivanKurulu yönetmeliğini 
devreye sokamadık. Şimdi biz seçilir seçilmez, arkadaşlarımızla tekrar bunu ele aldık. Mevcut 
tüzük değişikliğini beklersek, toplantı tekniği anlamında birtakım boşluklar olacağı için divan 
üyelerimizden, kıdemli üyemiz Sayın BünyatBalaban bir çalışma yaptı. Divan Kurulumuz 
adına, bütün üyelerimiz adına, bu bir ön çalışmada, belli esasları, toplantı tekniğini belirledik. 
Ama bu ham bir çalışmadır. Sizlere son şeklini Eylül ayında bildireceğiz ve tekrar bu bir artık 
bir iç tüzük değil, iç tüzük lafı yanlış, bir Divan Kurulu yönetmeliği olarak, bütün üyelerimiz 
tarafından bir konsensüs ile kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Ben sadece bu toplantı 
anlamında, şunu belirtmek istiyorum.  
Bizim toplantılarda dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Toplantılarımız normalde 
üyelerimize açık, fakat üyelerimiz katılabilir, fakat dinleyici olarak katılabiliyorlar. Onun 
dışında tüzüğümüzden kaynaklanan bir hususu hatırlatayım. Bizim aidat ödeme dönemimiz, 
yani 2010 yılında yürürlüğe giren tüzüğümüzle tek bir dönemdir. Bütün üyelik haklarından 
yararlanabilmek için buna Genel Kurullara katılım ve kıyasen de Divan toplantılarına 
katılabilmek ve konuşabilmek ve oy kullanabilmek için, özellikle oy kullanabilmek için ve 
konuşabilmek için Şubat ayının son iş gününe kadar aidatını yatırmış olma koşulu var. O 
yüzden oylamalarda aktif üyelerimizi biraz kısıtlamış oluyoruz. Sadece Şubat ayı son iş günü 
çalışma saati sonuna kadar, bitimine kadar, katılabileceği, yani yatırmış olan üyelerimiz bu 
toplantılarımızda katılabilirler ama oy kullanamazlar. El kaldıramazlar. Onun dışında 
teamülenKulüpBaşkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin de DivanKurulu 
toplantılarına katılabilmeleri, tabii ki sorulan soruları da yanıtlayabiliyorlar. Ancak oylamalara 
katılamıyorlar. Ben bu iki hususu, bazen toplantılarda sehven hatalar oluyor, geçmişte de 
oldu. Ben bu hususu peşinen belirtmeyi uygun gördüm. 
Şimdi gündemimizle devam ediyoruz. Gündemimizi okumak üzere, Öner Kılıç’tan rica 
ediyoruz. Sayın Yazmanımız. Buyurun Öner Bey. 
 
Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç 
Gündem: 

1. Temmuz ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 
2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. 
3. Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı çalışmaları 

konusunda Sandık Başkanı Sayın Oral Yılmaz’ın sunumu. 
4. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz 

verilmesi. 
5. Kapanış. 

 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 
edilmiştir.  
Temmuz ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. Birinci madde ile 
devam ediyoruz.  
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Çözümlemeler sonucu, ses çözümlemeleri sonucu, yapılan çözümleme kontrol edilmiştir ve 
gsdivan.com internet sitemize yüklenmiştir, çözümlendiği ve siteye yüklendiği şekliyle, 
toplantı tutanağını, Temmuz ayı toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 
Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 
İkinci madde ile devam ediyoruz. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması. Herhangi bir 
evrak yoktur. Bu maddeyi geçiyoruz. Şimdi toplantıdan önce Sayın Başkan Burak Elmas, kısa 
bir sunum yapılacağı konusunda bilgilendirdi. Biliyorsunuz, yönetim ve kurulların 
toplantılarda herhangi bir gündeme bağlı olmaksızın sunum, Galatasaray Divan üyelerini ve 
Galatasaray kamuoyunu bilgilendirme hakları var. 
Sayın Başkan, siz kürsüye gelmeden önce anladığım kadarıyla şirketlerde görevli olan, yani 
bizim kulübün dernek kısmındaki Yönetim Kurulları ve kurullarında olmayan iki arkadaşımız 
sunum yapacaklar. Müsaade ederseniz, onları ben bir usulen oylatayım. Bildiğim kadarıyla, 
Ali Serhat Demirel ve Handa Ocak Başev sunum yapacaklar. Bu yönetim sunumu için, bu 
arkadaşlarımızın sunum yapabilme konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 
Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Başkan. 
 
KulüpBaşkanı Burak Elmas 
Sayın Divan Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu, Saygıdeğer Galatasaraylılar, hepinize iyi 
günler diliyorum. Hoş geldiniz. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Daha sonra 
şirketlerimizde Yönetim Kurulunda yer alan ve Galatasaray Spor KulübüBaşkanYardımcısı size 
kısaca bir bilgilendirme sunumu yapacaklar. 
Burada şunu amaçladık, her seferinde beni görmekten sıkılmanızı engellemek ve 
Galatasarayda hizmet eden birbirinden değerli arkadaşlarımı, şahsen bu kürsüden 
tanımanıza fırsat vermek ve onların iştigal alanlarıyla ilgili biraz da olsun bilgilenmenizi 
sağlamayı arzu ettik. Onun için izin verirseniz ben bir kısa giriş yaptıktan sonra, sırasıyla 
Galatasaray Spor KulübüBaşkanYardımcımız Sayın Bikem Kanık, daha sonra ara vermeden 
sevgili Dijital A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı Hande Ocak Başev ve Televizyon 
A.Ş.BaşkanYardımcısı sevgili Serhat Demirel sizlere son dönem çalışmalarıyla ilgili bir 
bilgilendirme yapacaklar.  
Ondan sonra da eğer arzu ederseniz kendi konularıyla ilgili sorularınıza büyük bir keyifle 
cevap verecekler. Buyurun BikemHanım, siz başlayın isterseniz. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Sayın Başkan. 
 
KulüpBaşkan Yardımcısı Bikem Kanık 
Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu, Saygıdeğer Galatasaraylılar, Değerli Başkanlarım,  
Şimdi burada mali işlerle ilgili bir sunum yapacağım diye çıktım bugün, ama çok heyecanlı 
rakamlar ve hepimizi heyecanlandıran şeyler yok. Öncelikle DivanKurulumuz ve DivanKurulu 
üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 45 günde öncelikli yaptığımız bazı işlerden 
bahsedeceğim, bilgi vermek amacıyla. Bir de daha önceden söz verdiğimiz gibi, uzun süredir 
kulübümüzün gündeminde olan finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasıyla ilgili, 
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zaten bu Sportif A.Ş.’nin KAP bildirimleriyle ilgili ve meraklı üyelerimizin detaylı incelediği bir 
süreç ama, biraz daha burada saygıdeğer haziruna bilgi vermek amaçlı finansal yeniden 
yapılandırma anlaşmasını tanıtmak istiyorum.  
Öncelikle kısaca geçtiğimiz 45 günde ana konularımız nelerdi? Ondan bahsedeceğim. Biz 
bildiğiniz gibi 30 Haziran itibariyle bizim bir borçsuzluk ödemelerinden geçmemiz 
gerekiyordu. Bunu almamız gerekiyordu. Mazbatalarımızı aldıktan sonra, çok kısa bir sürede, 
bir 10 günlük süre içinde önümüzde birkaç engel diyebileceğimiz konu vardı. Onları çözmek 
üzere çalıştık yoğun bir şekilde. Burada yaklaşık 75 milyon TL bir borç ödemesi 
gerçekleştirdik. 80 milyon TL’lik bir borcu da, futbolcu ödemelerinde, yeniden yapılandırdık 
ve bu sayede borçsuzluk ödemesini almayı planladık. 
Bu anlamda aşağıdaki bazı belirteceğim konuları çözdük ilk etapta. Uzun zamandan beri, 
İgorTudor’a olan yaklaşık 9 milyon TL’lik bir borcumuzu ödedik. Bu da borçsuzluk için 
önümüzdeki engellerden bir tanesiydi. Vergi borçsuzluğu nedeniyle, daha evvel saygıdeğer 
BaşkanYardımcımız RezanEpözdemir’in de detaylı açıkladığı gibi, Galatasaray TV’de,birkaç 
davamız vardı. Bu engel teşkil eden davalardan bir tanesi, olumlu sonuç alındı. Diğer ikisi için 
de, ihtilaflı borç olduğu ve borçsuzluğa engel teşkil edilmediği şeklinde mutabık kalınarak, 
yolumuza devam ettik. Aynı şekilde o tarihte, Rizespor davası, hâlâ devam ediyordu, Oğulcan 
Çağlayan’la ilgili. Bununla ilgili transfer yasağını ve borca engel bir durum olmadığıyla ilgili 
mutabık kalınarak, bu transfer yasağı kaldırıldı ve 30 Haziranı bir şekilde geçtik. 
Onun dışında ana konularımız, bu geçtiğimiz dönemde Mali İşler olarak, takım harcama 
limitleri. Biliyorsunuz artık hayatımıza yeni katılan bir kavram, yeni yapılan anlaşma ile 
birlikte, finansal yeniden yapılandırma. Birazdan daha detaylı açıklayacağım. Takım harcama 
limitlerimiz, %25 sapma oranıyla birlikte, futbol federasyonuna verilen 546, 547 milyon TL 
yaklaşık ve aynı zamanda da finansal yeniden yapılandırma anlaşmasına göre bir futbol ailesi 
giderleri kavramı var.  
Bunu da birazdan detaylı açıklayacağım. Önceki sezona göre, %20 azaltma taahhüdümüz var. 
Bu bağlamda bütçemizi bu doğrultuda denk düşürmeye çalıştık ve bu oranda çalışmalara 
başladık. İlgili limitlerin takibini yapıyoruz ve ilgili limitlerin takibini yaparken, hem mali 
açıdan, hem de sportif açıdan takımımız için sürdürülebilir kadro yapısı oluşturmak için bu 
bağlamda bazı kararlar aldık. Sizin de belki medyadan takip ettiğiniz gibi, özellikle bonservis 
ödemelerini 5 yıla yayan bir bütçelerle ve daha düşük maliyetli futbolcu ödemeleriyle uzun 
vadeye yayarak, bu iki limitin içinde kalmak için bir çalışma sürdürdük. 
Vadesi geçmiş borçlar diye bir kalemimiz var, finansal yeniden yapılandırma anlaşmasının 
altında. Onunla ilgili büyük bir havuz, çok uzun süredir bekleyen bazı vadesi geçmiş 
borçlarımız var. Onlarla ilgili detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma başladı. Buradan bazı 
indirimler ve feragatler almak üzere çalışmalara başladık. En azından bankalar 
konsorsiyumuna bu havuzu kapatma ile ilgili bir taahhüdümüz var. Bununla ilgili çalışıyoruz. 
İlişkili taraf işlemleri var tabii ki, her zaman çok yoğun bir şekilde çalıştığımız. Galatasaray 
Spor Kulübünün bağlı ortaklıklarıyla ilgili, aramızda bir sürü şirketimizle yaptığımız, çok farklı 
kontratlar ve sözleşmeler var. Yaklaşık geçtiğimiz 20 yıldan beri devam eden, devamlı 
yenilenen, ek anlaşmalarla gündeme gelen, her bir anlaşmada bir diğerini yenileyen bazı 
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maddelerle çok karmaşık bir yapı var aslında, Galatasaray Spor Kulübü ve ilişkili bağlı 
ortaklıkları arasında. 
Önümüzdeki dönemde bununla ilgili daha detaylı ve daha net açıklamalar yapacağız, yapmayı 
umuyoruz. En azından sonuçlandırdığımız zaman. Çünkü bu ciddi bir finansal yeniden 
yapılandırma çalışması gerektiriyor. Bütün bu bağlı ortaklığı ve ortaklıklar ve ilişkili taraflarla 
ilgili. Bu çalışmaya başladık. Bir finansal mühendislik çalışması diyebilirim aslında buna, biraz 
süreç alacaktır, prosedürel işlemleri nedeniyle. 
Aynı zamanda önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 
borçlarımız. Burada özellikle Basketbol şubelerimizin bu konudan dolayı bir mağduriyeti var. 
Çünkü Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile olan bazı ihtilaflı borçlarımızdan dolayı, gelirlerimiz 
ve hak edişlerimiz üzerinde hacizler var. Yaklaşık 10 milyon TL nakdimiz, direk olarak Gençlik 
Spor Genel Müdürlüğüne ödenmiş olup, bize gelmeden. 30 milyon TL nakdimiz üzerinde de 
bloke tutulmakta.  
Basketbol şubelerimize herhangi bir naklen yayın gelirlerinden ya da Spor Toto gelirlerinden 
bir nakit akmamakta. Bu nedenle Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne olan, bu ihtilaflı, blokede 
tutulan tutarlardan dolayı, bir çalışma başlatmaya niyetlendik. Çünkü bu sürdürülebilir bir 
yapı değil, uzun süredir süren bu ihtilaflı davaların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bununla 
ilgili de kamu nezdinde bazı görüşmelere başladık. 
Akabinde çok uzun süredir yine kulübümüzün gündeminde olan, iki senedir pandemi 
dolayısıyla yapılan mali kongreler, bu mali kongrelerle ilgili de Eylül ayında size, önümüzdeki 
hafta muhtemelen açıklayacağız net tarihi, Eylül ayında yapacağımız bu mali kongrelerle ilgili 
bütçe çalışmalarına başladık. 
Aynı zamanda da önümüzdeki dönemin bütçesini onaylatacağımız için, çünkü biliyorsunuz 2 
senedir yönetimler, bütçesiz çalışıyorlar, Galatasaray Spor Kulübünde. Onaylanmamış 
bütçelerle çalışıyorlar diyeyim. Bu yüzden de biz önümüzdeki dönem için bütçemizi 
çalışıyoruz. Ki aynı şekilde mali kongrelerde, hem geçtiğimiz dönemin, hem de önümüzdeki 
dönemin bütçesinin onaylanması için. Bunun için de bütün amatör şubeler ve tesislerde denk 
bütçe hedefimiz var. Söz verdiğimiz gibi, onlarla ilgili sponsorluk çalışmalarını da eş anlı 
yürütüyoruz. 
Çok kısa bir şekilde finansal yeniden yapılandırma anlaşması ile ilgili saygıdeğer haziruna bilgi 
vermek istiyorum. 
Çok kısa özet geçmem gerekiyorsa, krediyi alan kurum Sportif A.Ş., garantörler ise, tüm grup 
şirketleri ve Galatasaray Spor KulübüDerneği. Kredi verenler, şu aşamada sadece Ziraat 
Bankası ve Denizbank. Alternatif Bank da vardı ilk yapılan anlaşmada, 2019 tarihli anlaşmada. 
Bir Euro tutarı vardı. Daha sonra 2020 de yenilenen anlaşma ile bu Euro tutarı, tam anlamıyla 
kapatılmış. Yabancı kredi borcumuz kalmamış ve tek borçlularımız, tek alacaklılar diyeyim, 
Ziraat Bankası ile Denizbank olarak kalmış durumda. Bir de yenilenen bu anlaşmada, 
2020’deki anlaşmada ilave bir nakdi kredi tutarı eklenmiş bankalar tarafından, burada da 
Özbek Turizm dahil, tüm vadesi geçmiş borçlarımız kapatılmış. Buradaki bahsettiğimiz tutar, 
nakit olarak, nakdi kredi borcu, Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 2,2milyar TL, vade 9 yıl, 2030’da 
biteceği öngörülüyor. Ana para geri ödemesiz dönem, 2023’e kadar, sonrasında 3 er aylık 
dönemlerle ana para ödemelerimiz başlıyor. 
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Faiz geri ödemesiz dönem ise, 2022’ye kadar, sonrasında 3 aylık dönemlerle faiz 
ödemelerimiz de başlıyor.  
Buradaki faiz oranı; TL ref artı marj, buradaki hesaplanan marj dediğimiz oran, TL ref’in 
%20’yi aşması durumunda %1, %20’ye eşit ve bundan küçük olması durumunda, %1,5, demin 
bahsettiğim ilave, ikinci ek anlaşmada konulan ilave nakdi kredi için de %1 komisyon alınmış.  
Buradaki itfa planının üstünden geçmeyeceğim. Gösteriyorum zaten, buradaki 
teminatlarımız, Sportif A.Ş.’nin%35 hissesi üzerinde rehin, şirketlerin tüm alacaklarının 
bankalara devri, derneğin tüm alacaklarının bankalara devri, Ada hariç, tüm taşınmazlar 
üzerinde ipotek ve tüm hesaplar üzerinde rehin bulunmakta. 
Şimdi buradaki anlaşmayı kısaca açıklayacağım ama burada iki kavram var. Bir tanesi sabit 
gelir dediğimiz, sponsorluk, reklam gelirlerimiz, yayın gelirlerimiz, lisanslı ürün satış 
gelirlerimiz, maç hasılatları ve kombine kart gelirlerimiz. Bir de değişken gelir dediğimiz bir 
kavram var. O da UEFA’dan elde edeceğimiz gelirler, futbolcu kiralama ve yetiştirme gelirleri 
ve diğer kalem dediğimiz, gayrimenkullerin satılması, devredilmesi gibi elde edilen gelirler. 
Herhangi bir şirketimizdeki pay satışı, pay devri veya sermaye artışından elde edebileceğimiz 
gelirler, bir de marka, patent, lisans, knowhowdahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hakları 
üzerindeki haklarımızdan elde edeceğimiz gelirler, diğer kalemler üzerindeki yani değişken 
gelirler üzerinde gözüküyor. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken şey, 2021 yani içinde 
bulunduğumuz bu sezon için bu sezon sonu için, futbol ailesi giderlerinde, yaklaşık %20 
tasarruf edilmesi bu anlaşma ile Mayıs 2021 de taahhüt edilmiş, bir evvelki dönemden %20 
daha düşük bir futbol ailesi giderleri bütçesi içinde kalmamız gerekiyor. 
Futbol ailesi giderleri derken, bütün futbolcu kontratları, o yıla ait ücretleri, teknik kadro ve 
idari kadronun ücretleri ve menajer ücretleri var. Burada bir diğer önemli konu. Buradaki 
gelirler, sabit gelirler ve değişken gelirler, birazdan daha iyi görmeniz için grafiklerle 
vereceğim.  
Öncelikle vergi ödemeleri yapılacak, ardından bankalara olan borç servisi yapılacak ve ondan 
sonra kulübün operasyonel giderleri kullanılacak. Yani diğer ilk ikisi yapılmadan, Kulüp için 
herhangi bir harcama yapılmayacak. 
Burada bir diğer önemli nokta, Galatasaray Spor Kulübü ve şirketin ayrışması, tam olarak 
net,finansal olarak. 31 Mayıstaki anlaşmadan sonra, hiçbir şekilde iki kurum arasında, dernek 
ve Sportif A.Ş. arasında bir nakit akışı, nakit girişi, nakit çıkışı gerçekleşmeyecek ve dernek bu 
anlaşma ile Sportif A.Ş.’nin yaptığı bu anlaşma ile finansal borçlanma yasağına tabi. 
Ayrıca bütçeler hazırlanırken bizim bu konsorsiyumun bize anlaşma ile belirlenen bazı 
bütçeleme metotları var. Buna uymak zorundayız. Bu bütçeleme metotlarına göre, Genel 
Kurula bütçemizi sunmak zorundayız. Bu bütçeleme metotlarıyla da mutabık kalınan 
prensipler dahilinde, açık vermeyecek şekilde denk bütçe hazırlamak zorundayız. 
Ayrıca şirketin borçlanma, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi bütün konsorsiyum 
bankalarını ilgilendirecek konular, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacak. 
Bir diğer konu daha var, bunu buraya aldım. Çünkü geçtiğimiz dönemde yaşadığımız 
seçimden evvel çok konuşulan bir konu vardı. Yöneticilerin nakit girişi sağlaması, kasa 
kolaylığı sağlaması konusunda, bu konuda aslında bu anlaşma çok net. Böyle bir şeyin artık 
yapılamayacağını çeşitli maddelerde koymuşlar. Birkaç madde var bunu refere eden, 
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anlaşmada ve bizim imzaladığımız anlaşmada. Burada da çok ciddi bir şekilde, öncelikle daha 
evvelden yapılan herhangi bir şey varsa, 5 inciyıl sonuna kadar hiçbir şekilde geri ödenme 
yapılamayacağı. Bundan sonra da böyle bir nakit girişi ve nakit kasa kolaylığı 
sağlanamayacağı, aynı zamanda öyle bir ilişki sağlanırsa, öyle bir kredi verilirse ve para 
konulursa, ardılı alacaklılık ve ardılı işlemler olacağı, yani bütün bu 2.2 milyar ve faizleriyle 
ilgili borçlar ödendikten sonra ancak kasa kolaylığını sağlayan yada para koyan kişinin 
parasının geri ödenmesine başlayacağı ile ilgili iki tane madde var. Bu da herhalde uzun 
süredir konumuzda olan Galatasaray Spor Kulübünde konuşulan bir konuya da açıklık 
getiriyor bu anlaşma. 
Çok kısaca göstermek istiyorum aslında, buradaki olay nasıl olacak? Birinci seneden itibaren 
nasıl akacak bu paralar diye, dediğim gibi, bir sabit gelirimiz, bir değişken gelirimiz var. 
Öncelikle bankalardaki devir hesabı dediğimiz bir hesapta bunlar tutuluyor. Daha sonra iki 
bankada da olan, daha sonra ilgili bankadaki temlik hesabına aktarılıyor. 
O temlik hesabından önce, yükümlü olduğumuz vergiler ödeniyor ki, bu başlı başına 
konuşmamız gereken bir konu. Devletle de görüşmemiz gereken bir konu. Yani kulüplerin 
hiçbirisinin şu anda bilançoda görülen vergileri bu şekilde ödemeleri mümkün de 
gözükmüyor.  
Önce vergi ödeme hesabına gidiyor, vergiler ödeniyor. Kalanı ilk sene proje cari hesabı 
olarak, Sportifin kullanımına geri iade ediliyor. Vergiden kalan. İkinci seneden itibaren durum 
biraz daha çetrefilli oluyor. Aynı dediğim gibi, yine devir hesabı var, temlik hesabı var, vergi 
ödeme hesabı var. Vergi ödeme hesabından sonra, vergiler ödendikten sonra kalan paranın 
%75 i önce bir proje cari hesabına konuyor, Sportif A.Ş. de işlemler yürüsün diye, kalan %25 
ise önce sabit gelir rezerv hesabı denilen bir hesaba konuyor. 
İleride borçlarını ödeyemezseniz, borçları süpürmede kullanılacak bir rezerv hesabı bu %25. 
O sene taahhüt ettiğiniz rakamları aşarsa sabit gelir, ondan artanlar da proje cari hesabına 
aktarılıyor, aşarsa. Aynı şekilde de değişken hesapta ikini sene böyle bir şey var. Orada yalnız 
oranlar %75 e %25 değil. Orada da rezerv hesabına aktarılan %50, %50. Değişken gelirlerde, 
ondan sonra da borç ödeme servisine gidiyor. Bir diğeri de 3’üncü seneden itibaren ve 
devamı, sonuna kadar olan, bir evvelki sene, %75 ile %25 arasında bir aktarma yapılmıştı. 
Bundan sonra anlaşmanın sonuna kadar, %2030 a kadar, vergi ödendikten sonra, kalan para, 
sabit gelirden %50 si sadece bizim kullanımımıza bırakılıyor, %50 si rezerv hesabına borç 
ödemek için aktırılıyor. Aynı şekilde değişken gelirlerde de yani ekstra ne proje yaratırsanız, 
ne satarsanız, ne ederseniz, hepsi değişken gelirlerin altında, onların da vergi ödendikten 
sonra, ancak biz %50 sini kullanabileceğiz. Kısaca bu. Ben siz değerli haziruna biraz bir 
bilgilendirme sunmak istedim. Aslında çoğu kişinin çok da bildiği konular bunlar, biraz 
araştırılarak KAP’ta bulunabilecek konular, önemli olan bir hepimiz aynı şeylerden 
bahsedelim diye belli bir kavramlara oturtmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim beni 
dinlediğiniz için, şimdi sözü Hande Hanıma mı veriyorum, Serhat Beye mi? Hande Hanıma. 
 
Dijital A.Ş Yönetim Kurulu Başkan VekiliHande Ocak Başev 
Sayın Divan Kurulu Başkanım, DivanKurulu üyeleri, Saygıdeğer Başkanlarım, Değerli 
Galatasaraylılar, 
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Bugün sizlerde kurumsallaşma ve dijital transformasyon alanında bugüne kadar yaptıklarımızı 
paylaşmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi, göreve gelmeden önce, gerek kurumsallaşma, 
gerekse dijital transformasyon alanında pek çok projemiz vardı. Bu projeleri hayata 
geçirmeden önce, mevcut durumu ve daha önce yapılmış olanları, çok iyi anlamak istedik ve 
bu nedenle bir analiz süreci yaşadık. 
Bu süreçte de gerek kulübün gerekse iştirak şirketlerinin stratejilerinin var olma durumunu, 
bu stratejiler doğrultusundaki iş yapışlarını, iş süreçlerini, bu süreçleri destekleyen 
organizasyon yapılarını ve işlerini yaparken kullandıkları bilgi sistemleri alt yapılarını detaylı 
olarak analiz ettik. Bu analiz doğrultusunda yaklaşık 200 iyileştirme fırsatı tespit ettik, bir 
önceki DivanKurulunda Başkanımızın da aktardığı üzere ve daha sonra bu 200 iyileştirme 
alanını, 100 günlük planımızda yer alan hedeflerle bir araya getirdik ve bir stratejik hareket 
planı çıkardık. 
Stratejik hareket planımızdaki 8 adım, tespit ettiğimiz iyileştirme fırsatlarını bertaraf etmek 
ve Galatasaray’ı gücüne yakışır bir kurumsal yapıya getirmek üzere belirlendi. Bunlardan biri, 
ekranda da gördüğünüz gibi, kurumsal yönetim ilkeleri ve güçler ayrılığı ilkesine dayanan, 
güçlü bir yönetim yapısının kurulması. Burada bu kapsamda, gerek BikemHanımın da 
bahsettiği gibi, iştiraklerin, şirketlerin ve birimlerin bütçe yapılarının, güçler ayrılığına uygun 
şekilde organizasyon yapılarının yetki ve onay hiyerarşilerinin ve Galatasaray’ın yine gücünü 
artıracak kurumsal ve fonksiyonların kurulmasını hedefleyen çalışmalar yapıyoruz.  
Bir diğer başlığımız yine stratejik hareket planında çok önemsediğimiz ve arkadaşlarımızın 
üzerinde çalıştığı, Galatasaray vaadinin, marka stratejisinin ve marka kimliğinin belirlenmesi 
ve tüm paydaşlarla iletişiminin yapılması. Uzun dönemli, sürdürülebilir futbol yönetim 
modelinin kurulması, bir diğer başlığımız. 
Ticari fonksiyonların gelir yaratma potansiyelinin artırılması, ki bu kapsamda 21 gelir kalemi 
belirledik. Her bir gelir kalemi ile ilgili sorumlu arkadaşlarımız, ileriye yönelik modellerini 
çalıştılar ve bu modeller doğrultusunda da Galatasaray’a daha fazla gelir nasıl getirebiliriz? 
Bu modelleri nasıl hayata geçirebilirizin çalışmalarını yapıyoruz. 
Diğer spor branşlarının kendilerine yeterli hale gelmesi ile ilgili, gerek şube sorumluları, 
gerekse stratejik hareket planı doğrultusunda görevlendirilmiş ekiplerimiz çalışıyorlar. 
Kulübün bilgi teknolojileri ve insan kaynakları, alt yapılarının ve yönetim destek 
mekanizmalarının kurulması, yine stratejik hareket planında, önem verdiğimiz adımlardan 
biri, buradaki kastımız, iş yaparken kullandığımız bilgi sistemleri alt yapılarını incelemek ve 
daha güçlü hale getirmek, aynı zamanda da kulübümüzün ve iştirak şirketlerinin 
organizasyon yapısını, insan kaynakları sistemlerini, eşit, adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturmak 
olacak. 
Gayrimenkul, emlak ve dijital alanlardaki gelir fırsatlarını yine çalışıyoruz, stratejik hareket 
planı dahilinde ve son olarak da çok önemsediğimiz, en baştan beri hep altını çizdiğimiz, 
iletişimin, tüm paydaşlarla iletişimin, gerek kurumsal iletişim, gerek marka iletişimi, gerek 
taraftar ve üye iletişimi alanlarında, mevcut durumumuz, ne yapmamız gerekiyorla ilgili 
detaylı olarak çalışma planlarımızı yine oluşturduk. 
Dijital transformasyon bizim en başından beri aslında yola çıktığımız günden beri, 
Başkanımızın da liderliğinde çok önem verdiğimiz bir konu, bildiğiniz gibi. Dijital 
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transformasyonu da 5 ana başlıkta, inceledik. Bu başlıklardan birisi, taraftar ve üye deneyimi, 
bir diğeri operasyonal dijital dönüşüm. Dijital pazarlama ve satış, yenilikçi dijital etkileşim 
kanallarının kurulması ve sportif faaliyetlerle ilgili dijital karar destek sistemlerinin 
kurgulanması.  
Yenilikçi dijital etkileşim kanallarında, öncelikle tıpkı kurumsallaşmada olduğu gibi, aslında 
mevcut durumu ve mevcut sözleşmeleri, Galatasaray’ın mevcut işbirliklerini analiz etmeye 
bir zaman ayırdık. Sonrasında Galatasarayımızın gücüne yakışır, yine bu alanda da güçlü bir 
hale getirmek için fırsatları tespit ettik. Aksiyonlarımızı çıkardık ve sonrasında da aslında, 
zaten görüşmelerimizi devam ettiriyoruz ve işbirliklerimizi yeniliyoruz. Neler bulduk, 
tespitimizde. Çok kısa, müsaadenizle paylaşmak isterim. Oyun stüdyoları ve e-spor eko 
sistemindeki iş ortaklarımızla görüştük, bazı alanlarda aslında geliri daha fazla elde 
edebileceğimiz, ancak pazarlama faaliyetlerini etkin olarak yürütmememiz nedeniyle yeterli 
faydayı elde edemediğimiz sözleşmeler bulduk. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.  
İçerik yönetimindeki eksiklerimiz nedeniyle yine Galatasaray’a yakışır gelirler elde 
edemediğimiz anlaşmalarımız vardı. Detaylı olarak inceledik. Yine bunlarla ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor ve Galatasaray markasını, dijital oyun dünyasında daha önemli yerlere taşımak 
için de dünyanın önde gelen oyun stüdyoları ile tanıştık, bir kısmını zaten çok iyi tanıyorduk, 
ekibimiz bu alanda çok güçlü, inceleme fırsatı bulduysanız, onlarla da çalışma fırsatlarını 
değerlendiriyoruz. 
E-spor alanında, League of Legends takımımız, bildiğiniz gibi, RiotGames tarafından 
düzenlenen Türkiye şampiyonluk ligini, normal sezonda lider olarak tamamladı ve play-off 
maçlarına yarı finalden katılma şansını elde etti. E-spor şubemizin yeniden yapılandırılması ile 
ilgili yine çalışmalara başladık. Galatasaray adının yer alması gereken e-spor oyunlarını tespit 
ettik ve mevcut takımlarımız da bu çalışma sonrasında değerlendirerek, eksik gördüğümüz 
alanları çalışıyoruz şu anda. Ve bugüne kadar hiç değerlendirilmemiş, yine e-spor için çok 
önemli olduğunu düşündüğümüz ve taraftarımızın da bildiğiniz gibi, dinlemeyi çok seviyoruz 
ve dinleme üzerine aksiyon almayı çok seviyoruz. Taraftarımızın da özlemle beklediği, e-spor 
ürünlerinin oluşturulması için Galatasaray Mağazacılık tarafında da, ilgili arkadaşlarımızla 
birlikte ekipler oluşturduk ve çalışmalara başladık. 
Dijital transformasyonun bir diğer başlığı olan, operasyonel dijital dönüşüm kapsamında bilgi 
teknolojileri ile ilgili neler yapabilirizi analiz etmek için pazarlama, mali işler, satın alma, idari 
işler, ticari fonksiyonlar, mağazacılık ve insan kaynakları süreçlerinin detaylı olarak analizi 
tamamlandı. 
Ana iş başlıklarında her fonksiyon için bilgi teknolojileri gerekliliklerini saptayıp, iş süreçleri ve 
ihtiyaç haritalarını çıkardık. Bilgi, belge akışlarını çalıştık, konsolideoperasyonel modeller 
üzerinde çalışıyoruz şu anda ve hedefimiz, hedef yapı, iş süreç haritalarını, görev tanımlarını 
ve organizasyonel modeli de ekranda gördüğünüz takvimde tamamlamak olacak. 
Yine çok önemsediğimiz bir konu, gerek dijital, gerekse aslında her alanda, Galatasaray’a ait 
fikri ve sınai hakların dijital ortamda korunması için yapılan çalışmalardı. Bildiğiniz gibi, 
Galatasarayımızın adı, hukuka aykırı olarak da bazı alan adları olarak, web sitesi alan adı 
olarak, mobil ve web sitesi oyunlarında, video içeriklerinde, web sitesi arka planlarında 
kullanılıyor. Bazı şablon dijital formatlarda kullanılıyor. Bunların tespiti ve sürekli takibi için 
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bir ekip oluşturduk, yine hukuk birimimizle ve ilgili yöneticilerimizle koordinasyon halinde, 
bundan sonra Galatasaray’ın adının, Galatasaray’ın bilgisi olmadan, kullanılmaması için 
gerekli sistemin kurulması yönünde de adımlarımızı attık. 
Aslan aidiyet sistemi, yine taraftarımızı, üyemizi, daha iyi tanımak, onlara Galatasaray’a özgü 
faydalar yaratmak ve Galatasaray’a yakışır bir platform oluşturmak adına çok önemsediğimiz 
bir proje bildiğiniz gibi, söz verdiğimiz gibi, ilk gün hazırdı. Ama biz onu Galatasaray’ın zaten 
taraftarlarımızın ve üyelerimizin alışageldiği mobil uygulaması içinde yer vermek istedik. Bu 
nedenle bayram dinlemeden, gece gündüz dinlemeden ekiplerimiz ve ilgili iş ortaklarımız, 
buradan onlara da teşekkür etmek isteriz. Entegrasyon çalışmalarını yaptılar, çok yakın bir 
zamanda, bir Galatasaraylı olmanın gururunu, hayatımızın her alanında yaşayacağımız ve 
Galatasaray’a özgü faydalarla da bunu taçlandıracağımız, Aslan Aidiyet platformumuzda, 
lansmanı yapılacak ve sizlerle paylaşıyor olacağız. 
Son olarak, dijital mecralarımız ve Galatasaray’ın dijital varlıklarının gücünün, potansiyelinin 
farkındayız ve bu potansiyeli oldukça etkili bir şekilde kullanmak istiyoruz. Gerek 
taraftarlarımızın, gerek siz değerli üyelerimizin bize verdiği gücü, Galatasarayımıza katacak 
modeller çalışıyoruz, bununla ilgili olarak da tahmin edebileceğiniz gibi, öncelikle analiz 
çalışmalarımızı tamamladık. Web sitemizi, dünyadaki farklı kulüplerin, farklı özelliklerdeki 
web sitelerinin fonksiyonlarıyla kıyasladık. 
Sosyal medya yine sosyal medya hesaplarımızı, gerek Galatasaray mağazacılık, gerekse 
Galatasaray’ın kurumsal sosyal medya hesaplarını, etkileşim oranlarını ve buralarda daha 
fazla neler yapabilirizi çalıştık. 
Amacımız Galatasaray’ın gücüne yakışır şekilde dijital alanda da bir mecra haline gelmesi ve 
iş ortaklarımızın ve kurduğumuz iş ortaklıklarının daha somut, onlara da fayda yaratır ve 
taraftarımıza kişiselleştirilmiş mesajlarla ve deneyimlerle dönüşür hale getirilmesi. Bu yönde 
de analizlerimiz ekranda da paylaştığım gibi, hazır, aksiyon planımız hazır, yakın zamanda da 
yine bu alandaki gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağız. 
Son olarak camiamızın gücünün bize verdiği desteklere ve bizim de istekliliğimizle, 
Galatasaray girişimcilik merkezinin kurulması ile ilgili çalışmalara başladık. Çok fazla fikir 
geldi, çok öneri geldi. Buradan herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Galatasaray’a yakışır olması, en titizlendiğimiz konu, o yüzden fikirleri hayata geçirmeden 
önce günümüz gerçeklerini, Galatasaray’ın mevcut varlıklarına, koşullarına uygun hareket 
etmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak da yine Eylül, Ekim aylarında Girişimcilik Merkezinin 
temel yapısı, ne şekilde işleyeceğini sizlerle paylaşacağız.  
Galatasaray hep öncü, hep lider, dijitalde de lider olmak istiyoruz. NFT’de de yine bize 
yakışan ilklere imza atacağımız işbirliklerini tamamladık. Ağustos ayı içinde bu alanda da yine 
ilk ürünümüzü, futbolda, Türkiye Futbolundaki ilk olacak ürünümüzü lanse edeceğiz. 
Mağazacılık ve sportif alanlarda da son olarak, artırılmış gerçeklik ARVR kullanımı ile ilgili 
fizibilite çalışmalarımız tamamlandı. Artık gerek Mağazacılıkta gerek Sportifte, gerekse dijital 
yenilikçi kanallarda Galatasaray farklı teknolojilerle, farklı mecralarda karşınıza çıkacak. 
Çok teşekkür ediyorum, sorularınızı sonra cevaplarım. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
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Serhat Bey buyurun. 
 
Dijital A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Serhat Demirel 
Divan Başkanım, değerli Divan üyeleri, SayınBaşkanım, Başkanlarım, sevgili Galatasaraylılar, 
şüphesiz ki, hepimizin hatta taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Galatasaray 
dünyanın en etkili, en güçlü Türk markalarından bir tanesi. Bu inanılacak bir gerçek olmanın 
ötesinde, bilinmesi gereken bir gerçek. Bunun için geldiğimiz günden bugüne, bununla ilgili 
araştırmaları tamamlamaya özen gösteriyoruz.  
Çünkü etkimizi ve gücümüzü ölçtüğümüz sürece, hem maddi, hem manevi olarak 
kulübümüze değer katabilecek bir marka ve pazarlama iletişimi gerçekleştirebileceğimizi 
biliyoruz. Eğer bu anlamda güçlü olursanız, sadece medyayı ve sosyal medyayı dinlemenin 
ötesinde, sizi yönlendirmesinin önüne geçerek, onu yönlendirme ve yönetmeye başlarsınız.  
Bilinen gerçekler, Galatasaray dünyanın en etkili 5 inci spor kulübü. Etkileşimde. Hatta şunu 
söyleyebiliriz ki, Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük bir nüfusa ve popülasyona ve güce 
sahip bir kulüp. Aynı zamanda demografik özelliklerine baktığınız zaman da, çok güçlü bir 
yapı görüyorsunuz.  
Galatasaray’ın bildiğimiz bir gerçeği ki, birazdan göreceksiniz. Tekrar araştırmalara geçiyoruz. 
Galatasaray Türkiye'de yapılan en son araştırmada, 43 ilde en çok taraftarı olan takım, en 
yakın rakibimizin 31 ilde liderliği var. Bu büyük bir güç. Dün gerçekleştirdiğimiz 
sponsorluklansmanı sonrası sponsorumuz getir ile yaptığımız görüşmede, kendilerinin ortak 
bizimle ortak yapacakları çalışmalardaki stratejiler açısından Galatasaray’ın ne kadar değerli 
olduğunu, kendilerinin de ifade ettiği bir bilgi bu. 
Galatasaray medya ve iletişimi, bildiğiniz gibi, hem geleneksel medyada, dergi ve 
televizyonda, hem de dijital medyada çok etkin. Biraz önce stratejik planda, Hande Hanımın 
anlattığı gibi, salında bütün stratejik yapılar hazır, fakat bunların aksiyon planları da başladı. 
Özellikle web sitesi tarafımızda biraz önce gördüğünüz detaylı olarak da bilgi alabileceğiniz bu 
analizin sonuçları üzerine, yeni bir web sitesi, daha etkili bir web sitesi üzerine çalışmalara 
başladık. 
Sosyal medya hesapları için profesyonel kadrolar analizlerini tamamladı, raporların bize 
gelmesini bekliyoruz ve gelecek bu raporlar doğrultusunda da hesaplarımızın yeni 
stratejilerin hazırlıkları üzerine çalışıp, daha güçlü, planlı ve etkileşimi yüksek ve biraz önce 
söylediğim gibi, maddi ve manevi geliri yüksek olan bir yönetim anlayışına geçilecek. Güncel 
taraftar araştırmamız uzun zamandır elimizde yok. Bunu gerçekleştiriyoruz ve brifini 
hazırladık, araştırma stratejisi belirlendi, Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Başak Hanımın 
kontrolünde ve liderliğinde araştırma sonuçlarına Eylül ayında ulaşıp, sizlerle paylaşacağımızı 
düşünüyoruz. 
Marka stratejisi ve marka ailesi haritamızı çıkardık ve spor kulübümüzün kurumsal kimlik 
çalışmasına başladık ki, sadece Spor Kulübümüzün değil, Galatasaray logosu taşıyan tüm 
kurumlarla işbirliği içinde, ortak bir kurumsal kimlik çalışmasına, temel zemin olacak bir 
çalışma gerçekleştirilecek. Yakın zamanda, sonuçlarını da görmeye başlayacaksınız.  
Dijital müze alt yapısı anlaşmasını tamamladık, yazılım alt yapısı hazırlandı, bir ön testini 
yaptık, fotoğraf ve video çekimlerini planladık ve tasarım hazırlanması çalışmasına başlanmak 
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üzere ekip toplantıları devam ediyor, artık müzemizi dünyanın her tarafından ziyaret 
edebilecekler, daha sonra da sevgili Hande Hanımın anlattığı gibi NFT projemizde bunu 
taçlandıracağız, gelirle aynı zamanda. 
Galatasaray TV’mizin teknik alt yapı ve ekip analizleri çıkartıldı. Geliştirilmesi gereken çok çok 
önemli alanlar var. Bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz. Teknik ihtiyaçların tamamlanması 
için ekipman teminine başlandı. Stüdyomuzun fiziki ihtiyaçları ve tadilat ihtiyacı olan alanları 
vardı. Bunları başladık yapmaya. Ve uygulama planında, önümüzdeki dönemde de çok kısa 
bir sürede bitirmeyi planlıyoruz. Maalesef elimizde dijital bir arşiv sistemi yoktu. Bu 
gerçekten günümüz koşulları için çok büyük bir eksiklikti. Biraz önce de konuştuk, 
arkadaşlarımızla, alt yapı ve dijital arşiv sistemi için standartlarımızı belirledik. Dünyadaki 
çalışan, bu tarz çalışan kulüplerle işbirliği içine girdik ve bununla ilgili taktiğimiz belli. Yakın 
zamanda bir akademik kadro ile tüm çalışanlarımızın, iletişim eğitimi almasını sağlayacağız. 
Hem kendilerinin kişisel gelişimini, hem de Galatasaray’ı daha iyi temsil etmelerine faydası 
olacağını düşündüğümüz önemli bir çalışma ve profesyonel kadrolarımızın eğitimi ile 
beraber, bizimle beraber, Galatasaray için kalbi atan arkadaşlarımızla, gönüllü kadrolar 
oluşturduk. Gün geçtikçe de büyüyen bir kadro, profesyoneller gibi çalışan bir kadrodan 
bahsediyorum. Yakın zamanda bir podcast programı başlayacak. Mobil uygulamamızın servis 
sağlayıcı ortağı Forza ile teknik güncellemeler tamamlandı. Dijital A.Ş.’deki ekip 
arkadaşlarımız müthiş bir çalışma çıkardılar ve çok kısa bir sürede, çok güçlü bir alt yapıya 
ulaştık. İçerik planlaması için, yeni iş planı çıkardık. Artık aplikasyonumuzun çok daha farklı 
içeriklere sahip olacağını göreceksiniz. Biraz önce Hande Hanımın bahsettiği gibi de Aslan 
kart, Galatasaray mobil uygulama içi entegrasyonu birinci fazı da tamamlandı.  
İletişim stratejimizi, kurumsal iletişim, mecra yönetimi, içerik yönetimi, yayıncılık ve marka 
iletişimi alt stratejiyle tamamladık, uygulama planları da takvim olarak hazır, aksiyonlar 
karşınıza çıkacak. 
Kurum içi planlamalar yapıldı, iç iletişim planlamaları, Galatasaray Spor Kulübü büyük bir 
organizasyon, bu organizasyon içindeki iletişimin güçlü olmasını sağlamak, birinci emelimizdi, 
bunu hayata geçirecek plan tamamdır. Ağustos ayı içinde de aktif olacak. 
Galatasaray Spor Kulübü üye iletişim stratejisi güncellendi, planlama ve uygulama takvimi 
çıkartıldı. Rutinüye zoom buluşma takvimi hazırlandı, yayınlanacak. Üyelere açık, 
bilgilendirme günleri, takvimi belirlendi. Eylül’den itibaren Yönetim Kurulu ve üyelerimiz, 
kulübümüzde birebir görüşmeler, fiziksel görüşmeler gerçekleştirebilecek. Bir zamanlar 
açılmış, İngilizce, Fransızca ve Japonca hesaplarımız, bunlar bizim önceliklerimizden, 
analizlerini tamamladık ve bunların daha etkin kullanılması için, insan kaynakları sürecini, 
ekip arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz. 
Sponsorluk, bu sponsorluklar gerçekten Galatasaray için çok önemli. Çünkü Galatasaray 
bundan böyle sponsorlukları sadece bir imza töreni ile gerçekleştirmeyecek. Sürdürülebilir 
bir işbirliği haritası oluşturduk. Mevcut tüm sponsorlarımızla ön görüşmeleri gerçekleştirdik. 
Pandemi dönemi etkileşim eksiklerimizi gördük, iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını belirledik ve 
yeni dönem projelerini görüştük. Mevcut sözleşmelerin yükümlülükleri ve işbirliği fırsatlarını 
analiz ettik. 
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Sponsorluk ve işbirlikleri için yeni fırsatlar ve alanlar belirledik. Yeni sponsorluk görüşmeleri 
için yeni bir sunum hazırladık, yeni sezon sponsorlukların anlaşmalarını güncelledik ve yeni 
sponsorlarla görüşmeler ve sözleşme süreçleri devam ediyor. Bir örneği de dün Getir ile 
gerçekleştirdiğimiz lansmandı. 
Biraz önce bahsettiğim gibi, sadece imzadan ibaret veya sadece bir logonunGalatasaray’ın 
herhangi bir formasında konumlandırmasının ötesinde, fayda sağlayabileceğimiz işbirlikleri 
olarak görüyoruz biz sponsorlukları. Bu dün konuştuğumuz yine bir konu, sponsorlarımızdan 
bir tanesiyle. Biz gider kalemi olarak görmüyoruz Galatasaray’a. Ödediğimiz sponsorluk 
bedelini dedi. Biz de bir gelir kalemi olarak görmüyoruz. Gelir kaleminin ötesinde büyük 
fırsatlar olarak görüyoruz. Bunun üzerine bir sponsorluk süreci çalışması başlattık. Muhakkak 
hibrit etkileşim, günümüz koşullarında, çevrim içi ve çevrim dışı lansmanlar ve beraberinde 
sponsor marka stratejileri ile ortak projeler üreteceğiz. Yakında bunu da göreceksiniz. 
Muhakkak sosyal sorumluluk projelerine önem vereceğiz. Dün Getir ile görüştüğümüz, 
hayvan hakları ve onların ihtiyaçlarına yönelik bir projeyi kendileriyle hayata geçireceğiz. Her 
sponsorumuzla muhakkak, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu her zaman 
söylediğimiz Galatasarayın toplumun her kesimine dokunabileceği sosyal sorumluluk 
projelerine sahip olmasını sağlayacağız. Yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da etkileşimler 
sağlamayı düşünüyoruz ve en önemlisi, en önemlisi, bütün markalar bunu bekliyor. 
Ölçülebilir sonuçlar bekliyorlar. 
Bununla ilgili alt yapımız hazır, son olarak size, halihazırda var olan bir sözleşmemizi, aktive 
ettiğimizi büyük bir mutlulukla söylemek isterim. Dünyada birçok örneği olan UNICEF’in 
muhteşem projeleri var. Barcelona ile gerçekleştirdikleri harika sosyal sorumluluk projeleri, 
Türkiye'de de bunun liderliğini Galatasaray Spor Kulübü yapacak ve birlikte, Galatasaray Spor 
Kulübü ile UNICEF beraber yaptığımız son dönemdeki toplantılarda, bir futbolcumuzu 
belirledik iyi niyet elçimiz olarak ve bu süreç hâlâ İsviçre’de UNICEF’in merkezinde devam 
ediyor. Farkındalık sağlayacak, sürdürülebilir aksiyon planlarını oluşturduk, hatta bugün size 
bir başka sunum yapmak istemişlerdi ama zamanınızı almamak için onu bir başka şekilde size 
ulaştırmayı sağlayacağız ve kaynak yaratmak için özellikle, sadece Galatasaray’a değil, 
toplumun ihtiyacı olan her türlü kesime kaynak yaratmak için UNICEF ile özellikle 
çocuklarımızın pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılar, eğitim eksiklikleri, şiddete maruz 
kalmaları, bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları UNICEF ile beraber Galatasaray Spor Kulübü lider 
olarak sürdürecek. Çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın BaşkanBurak Elmas ve ekibine, detaylı sunumları için çok teşekkürler.  
Bu konuda sorusu olan varsa, kürsüden yöneltmesini isteyeceğiz. Bugün gündem değil, bu 
detaylı sunumlarla ilgili. Buyurun Serhat Bey. Kürsüden, ki kayda geçsin. 
 
Serhat Özalemdar 
Sayın Başkan, SayınDivanBaşkanı ve Sayın üyeler, hepinize iyi günler diliyorum. Demin 
neredeyse dinlediğim konular, hep maddi sponsorluklar, biz spor kulübüyüz, 14 tane 
branşımız var, yani ben kendi şubem olduğu için, yani o şubelerin, paranın dışında nasıl ayağa 
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kaldırılabileceği konusunda bir bilgi almadım şu ana kadar. Sadece para. Parayla olmuyor bu 
işler. Olmuyor. Her sene ilk çıkan Başkanlar diyor ki, voleybola her sene 20 milyon, 30 milyon 
gitti, baskete gitti. Ben biraz evvel Başkanımla söylediğim bir rapor hazırlamıştık bu sene. 
Yeniden yapılandırılması için. Kendisine verilmek üzere bir eski bir ağabeyimize vermiştik 
ama ulaşmamış. Bence spor kulübüyüz, özellikle voleybol şubesi alt yapıda bitme noktasına 
gelmiş, bilmiyorum onlardan haberleri var mı? Bence, sponsorluktan çok bu. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Serhat Bey, lütfen. Şimdi bu mali sunum, bugünkü SayınBaşkanın ve ekibinin gündemi, mali 
sunum ve arkasından dijitalleşme ve Galatasaray mecralarıyla ilgili. Serbest gündem 
maddesinde bu konuyu dile getirseniz daha verimli olur. 
 
SerhatÖzalemdar 
Tamam. Ben hep maddi konuşuyoruz, biz sporculuktan geldiğimiz için, biz maddiyatı 
bilmeyiz, biz işin nasıl yapılması gerektiğinin peşinde olduğumuz için, yani kusura bakmayın, 
tamam ama ben hiçbir şey duymadım. Sadece maddi. Biz sporcuyuz. Biz voleybolcu 
üretmemiz lazım, bunun için alt yapı için ben bir şey duymadığım için çıktım bu konuşmayı 
yaptım, teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Biz teşekkür ederiz. 
Buyurun. Tabii. Buyurun Kamil Bey. 
 
Kamil Akın Güvendik 
Ben Kamil Akın Güvendik, DivanKurulu üyesi. Şimdi biraz önce arkadaşımız voleybol ile ilgili 
konuyu söyledi. Fakat benim şu anda gördüğüm tabloda, Allah yeni yönetimin yardımcısı 
olsun, birinci noktamız o. İnanılmaz bir cesaret gösterip, kulübün yükünü üstlerine almış 
vaziyetteler. Şimdi burada teknik etmekten daha çok, herkes nasıl elini taşın altına koyar, onu 
düşünmek lazım. Bizim burada görmediğimiz Kulüp üyesi bir sürü iş adamımız var. En 
basitinden Nurol grubundan bir sürü müteahhide kadar. Bunların hepsinin aktive edilmesi 
gerekiyor ve ben Başkanımızı seçerken özellikle Avusturya Liseli olduğu için seçtim.  
Neden? Alman disiplini olduğu için, hesap, kitap adamı olduğu için. Şimdi bir kere kendi 
durumumuzu önce iyi bilelim, ondan sonra, hareket edip, neler yapabileceğimizi düşünelim. 
Şu anda bütün dedikodu Fatih Terim’in başarılı mı, başarısız mı olduğu? Vay o oyuncuyu niye 
aldı? Hıncal Uluç’un yazılarını okuyorum, inanamıyorum ya. Galatasaray Lisesinde okuyup 
okumadığınız konusunda, o, bir şüphem var ya, Hıncal Bey gerçekten Galatasaray’da mıydı? 
Yoksa Galatasaray diye Beyoğlu’nda başka bir yere mi gidiyordu?  
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Liseli değil kendisi.  
 
Kamil Akın Güvendik 
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Şimdi şöyle bir olay var. Yani çok teşekkür ediyoruz, aslında bütün bu konuşmalar aydınlatıcı 
oldu. Ama ne kadar tehlikeli ve vahim durumda olduğumuz da ortaya çıktı. Ayrıca bizim bir 
inşaat projemiz vardı. Onunla ilgili durumu tam algılayamadım ben. Bu kriz ve inşaat 
sektörünün problemleri yüzünden, oradan bir gelirimiz var mı, yok mu? Anladığım kadarıyla, 
yapılan bütçede onu bile kaale almadan, onsuz ne yaparız diye bir plan yapmışsınız. Ben bu 
kadarını algılayabildim. Efendim, evet. Yani en önemli konulardan bir tanesi, gazetelerin arka 
sayfalarını açınca, herkes bugün değil, yarın elendiğimizi düşünüyoruz. Ama ben hâlâ 
elenmeyeceğimize inanan bir üye olarak hepinize Allaha ısmarladık diyorum. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler. Ben bu konuda sadece mali sunumda, dün Sportif A.Ş.’nin tam ismiyle 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin finansalları yayınlandı. Sadece bağımsız 
denetim firmasının sınırlı olumlu görüşünün dayanağını okumak istiyorum. Bu aslında 
önemli, bu grubun yani futbol ve mağazacılık faaliyetimizin 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle ana 
hissedarı Galatasaray Spor Kulübü ve bazı bağlı ortaklıklarından, Kulüpten, 1 milyar 484 
milyon, 903 bin, 082. Yani yaklaşık 1,5 milyar bir ticari olmayan alacağı söz konusu olup, 
alacağın belli bir vadesi bulunmamaktadır. Söz konusu tutarın tahsilatına ilişkin vade ve 
şekildeki belirsizlikler nedeniyle anılan alacakların tahsil edilebilirliğine dair kanaat 
oluşturulamamıştır. 
Aslında bu bağımsız denetim firmasının yıllarca bütün Sportif A.Ş.’ler, biliyorsunuz borsaya 
kote 4 tane, 4 kulübümüzün Sportif A.Ş.’leri, yapıları biraz farklılık gösterse de bu standart bir 
denetçi görüşü.  
Bu aslında yapılandırma kapsamında nasıl çözülüyor veya boşlukta mı kalıyor? Çünkü 
derneğin de bu tarz bir geliri yıllar boyunca, belki 100 yıl, abartıyorum yani, veya belirsiz bir 
yıllar boyunca bu geliri üretip Sportif A.Ş.’ye ödeme şeyi bulunmuyor. Ben sadece bu konuyu 
şey yapmak istedim. Herhangi bir cevap da beklemiyorum ama bu bizim açık konumuz. Tabi, 
tabi, ben. Tamam. Buyurun.  
 
Gürkan Eliçin 
Sayın Divan KuruluBaşkanı, DivanKurulu heyeti, Sayın Yönetim KuruluBaşkanı ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, değerli Galatasaraylılar, değerli DivanKurulu üyeleri, sadece finansallarla ilgili 
daha doğrusu, sağ olsun BaşkanYardımcımız BikemHanım, Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili 
detaylı bilgilendirmede bulundu. Dediği de doğru, KAP’taki açıklamalarda bu bilginin %90’ı 
neredeyse vardı ama %10’luk kesimi çok önemliydi, ben çok faydalandım, kendisine tekrar 
teşekkür ediyorum. Burada DivanKuruluBaşkanımızın da belirttiği gibi, dün itibariyle KAP’ta 
yayınlanan Sportif A.Ş.’nin finansal verileriyle ilgili, detaylı bir çalışma şu anda çalışma 
yapmanızı zaten beklemiyorduk, çok yeni.  
Fakat burada çok önemli konulardan bir tanesi, teminat, rehin ve yükümlülüklerde, ipotek, 
teminat ve rehinlerde ortaya çıkan ciddi artış, şimdi sunumu sırasında BikemHanımzaten 
Galatasaray Adası hariç tüm varlıklarımızın, daha doğrusu kulübün üstünde olan teminatların 
da ipotek altında olduğunu söyledi. Buradaki ipotek rakamındaki yüksek artış yeniden 
değerlendirmeden mi kaynaklanıyor, gayrimenkullerimizin? Çünkü bir sene evvel 322 milyon 
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TL civarında gözüküyor, 31 Mayıs 2020 itibariyle ipotek, vermiş olduğumuz ipotekler, 31 
Mayıs 2021 itibariyle 728.500, dolayısıyla bu ipotekteki artış, eğer ada verilmediyse, 
gayrimenkullerin de 1 senede %100 ün üstünde artış olma olasılığı olmadığına göre, biz ek 
olarak ipotek mi verdik? Verdiysek neyi verdik, bu anlaşmada? Bu çok ilgimi çekti. Yine ikinci 
bir konu temliklerde. Gerçi temlikler tahmin ediyorum kalktı anlaşma ile birlikte ama temlik 
hesabında devam ediyor. Yani hem kalktı, hem kalkmadı. Aslında hem var, hem yok. Fakat 
orada da rakam, 2,5 katı artmış gözüküyor. Yani 31 Mayıs 2020 de 2 milyar 143 milyon 
seviyesinde olan temlik, 31 Mayıs 2021 de 5 milyar 678 milyon mertebesinde, buradaki 
artışın da bir izaha ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum, bunları paylaşırsanız sevinirim. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Gürkan Eliçin’e teşekkür ederiz. Başka soru olmadığını görüyorum. Buyurun 
SayınBaşkan. 
 
KulüpBaşkanıSayın Burak Elmas 
Çok teşekkür ederim SayınBaşkanım, SayınÖzalemdar’ın eleştirisini aldım, fakat şunu 
belirtmek isterim. Bugün bu gündemle yani Galatasaray’ın tüm konularıyla ilgili bilgilendirme 
gündemi ile değil, hem ekip arkadaşlarımızın çalıştığı spesifik alanları sizlerle, bazı alanları 
paylaşmak arzusuyla çıktık. Bu demek değildir ki, tüm spor dallarımızda arkada en az bunlar 
kadar ciddi bir çalışma yürümediğini lütfen düşünmeyin. Çok ciddi şekilde orada da burada 
yer alan almayan ekip arkadaşlarımız ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bunlarla da ilgili bugün 
birkaç konu seçtik. Çünkü malumunuz Divanda kısıtlı bir süremiz ve Divanın genel 
gündeminden çalmak istemedik. Ama, her şube ile ilgili arkadaşlarımızın da ilerleyen Divan 
toplantılarında kendi şubelerindeki uygulamalar ve çizdikleri stratejilerle ilgili burada ayrı ayrı 
sunum yapmalarını arzu edeceğiz. Bu yani, Galatasaray Spor Kulübünün ana iştigal dalı, zaten 
spor ve spor yönetimi. Bu zaten hepimizce malum bir şey, bunda aksi bir düşünce olmamalı 
diye size söylemek istedim. 
SayınEliçin’in teminat ve temlik konusunda sorusuna geleyim. Temliklerde süre uzaması var. 
Yani senelerin daha fazla uzun sürenin temlik edilmesi, zaten bu anlaşmanın oluşmasındaki 
asıl sebeplerden biri, siz de çok iyi biliyorsunuz. Eskiden federasyon senelik gelirin %30’unun 
temlik edilmesine izin verirken, bu bankalar birliği anlaşması çerçevesinde daha uzun vadeli 
gelirinin, yani bir senelik naklen yayın gelirinin değil, daha uzun vadeli bir naklen yayın 
gelirinin temlik edilmesi imkânını verdiği için bu anlaşma gerçekleşebildi. Oradaki temlik 
artışının sebebi odur. Yoksa hepimiz biliyoruz, artan bir gelirimiz yok. O yani, daha uzun 
vadeli bir gelirimizin temliki söz konusudur. İpoteklerle ilgili, BikemHanım söyledi. Zaten 
ipoteklerle ilgili ilave verilen bir şey yok. Onunla ilgili değerlemelerle ilgili de size detaylı 
bilgiyi, bir sonraki Divanda ve Gürkan Beye de şahsen ve daha detaylı bir şekilde vermeyi arzu 
ederim. 
Burada vaktinizi almak istemiyorum, herkesi dahil etmek üzerine, Sayın Güvendik bir şey 
söyledi. Öncelikle konuşması için teşekkür ederim. Zaten bizim amacımız bu. Zor olduğunu 
bilerek geldik, zor olduğu için, çözmek için geldik. Çok cesur bir şekilde ve yolumuzdan 
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sapmadan da Galatasaray’ı içinde bulunduğu bu zor durumda kuvvetli bir şekilde çıkarmak 
için mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz. Hatırlarsanız yola çıkış sloganımız, birlikte 
çok şey başaracağız sloganıydı. Bunda da çok samimiyiz. Elini taşın altına koymak isteyen her 
Galatasaraylıya, kapımız sonuna kadar açık. Zaten Galatasaray’ı kendimiz için değil, sizlerin 
adına yönetiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
SayınBaşkana çok teşekkürler. Tabii Başkanım, buyurun. 
 
KulüpBaşkanı Burak Elmas 
Sizin sorunuza cevap vermedim. Şimdi biliyorsunuz derneklerle, halka açık iştirakleri arasında 
ciddi bir, sadece bu Galatasaray Spor Kulübü için geçerli değil. Tüm spor kulüpleri, yani 3 
büyükler, hatta 4 büyük için de geçerli. Burada maalesef Bankalar Birliği anlaşmasında bu 
halledilmeden geçilmiş. Şimdi Bankalarla da görüşüyoruz, ayrıca da 4 büyük kulübün 
CFO’larıyla da bir ekip var, yani bu problemi sadece Galatasaray bazında değil, tüm diğer 
büyük, bankalar birliği anlaşmasına imza atan kulüpler, kendi aralarında halletmeye 
çalışıyorlar. Burada önemli bir konu da, BikemHanımın bahsettiği, şirketler arası 
anlaşmalardır. Burada Galatasaray Sportif A.Ş.’nin kullandığı, Galatasaray’ın mülkleri, 
kiraladığı, markası vesaire bunların hepsi yeniden değerlendirilerek, bu borcu bir nakit çıkışı 
olmadan eritmenin yolları konusunda çalışılıyor. Bununla da ilgili, çalışmalar hazırlanıp, bu 
çalışmalarla Bankalar Birliği ve Yeminli Müşavir, denetim şirketi tarafından onaylandıktan 
sonra sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Çok teşekkürler. Başkanımızın kastettiği de aslında burada çok detayına girmeye gerek yok. 
Bir anlamda bir ters mahsuplaşma ile bu aslında Türk futbolundaki büyük ölçüde, ki bizim 
borcumuz diğer kulüplere göre daha az miktarda, yani. Bizden çok daha fazla, dernek sportif 
arasındaki, borç alacak ilişkisi daha kaotik olan kulüpler var ama, buradaki konumuzdan şey 
yapmayalım. Yani değerli rakiplerimiz, herkes. Ama bu bir ortak paydada buluşulup, şey 
yapılması konusunda da bir duyarlılık olduğunu görüyoruz. O da memnuniyet verici. 
Şimdi müsaadenizle gündemimizin 3’üncü maddesiyle devam ediyoruz. Galatasaray Spor 
Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı çalışmaları konusunda, Sandık Başkanı Sayın Oral 
Yılmaz’ın sunumu. Baba Oral, buyurun. 
 
GSK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz 
SayınDivan ve Yönetimi, SayınSpor Kulübümüzün Başkanı ve Yönetimi, yeni görevlerinde 
sağlık ve başarılar diliyorum. Sayın üyeler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Sandık olarak biz de bu yıl, 2019 ve 2020 yılı kongrelerimizi yaptık. Seçim yılı olduğu için, yeni 
yönetimimiz şu şekilde oluştu. Oral Yılmaz, Çağatay Altınlı, Tuncer Hunca, Tayfun Demir, 
Kemal Sağun, Halil Cem Burnaz, Tevfik Görkemli, Olgun Güner, Vedia Telseren, Mehmet 
Oğuz Baktıroğlu, Hikmet Kerim Sucu, Süleyman Özcan.  
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Denetim; Atilla Selçuk,Haluk Pepeyi, Turgut Bilgin, Cemal Akar, Çağatay Cervatoğlu ve diğer 
20 yüksek danışma kurulu üyemiz. Bunlar bizi yakından takip eden üyelerimiz. Onları da 
bizim Divanımız olmadığı için, yüksek danışma kurulu gibi, seçimle geldiler. 
Sandığın amacı, tabii şeyimiz de var, yönetmeliğimiz var. Onun aynısı. İhtiyaç sahibi üyeler ile 
eş ve çocuklarda, sosyal güvenlik kurumunun, sağlık yönetmeliğini esas alarak hazırlayacağı 
sağlık yardımları yönetmeliğine uygun olarak ve belgeleri karşılığında sağlık yardımı yapmak, 
cenazelerini kaldırmak, üyeleri arasında, sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlayacak 
olanakları yaratmak, sürdürmek ve bunlar için gerekli kaynakları bulmak amacıyla 
kurulmuştur. 
Bu 1993 yılında Alp Yalmanın Başkanlığı bulunduğu dönemde, 6 Mart 1993 tarihli Genel 
Kurul tutanağında aynen yazmaktadır. Bu, burada 11 inci maddede, 11 inci madde diyor ki, 
gündemin 11 inci maddesine, Yardımlaşma Sandığı hakkında görüşmeye başlandı. 
Yardımlaşma sandığının yönetmeliği daha önce kabul edilmiş olduğundan, teklif edilen geçici 
Yönetim Kurulu üyelikleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Ali Oraloğlu, Nejat Erimtan, 
Erdoğan Turgut, Faruk Uğur, Özdemir Kalpakçıoğlu’nun geçici Yönetim Kuruluna, geçici 
denetim Kurulu üyelerine, Nihat Karaveli, Erol Tarhan, Halis Tümer’in getirilmesine oybirliği 
ile karar verilmiş ve sandığın bu kuruluşundan sonra, tabii ki hepsi aramızdan ayrıldılar, 
onlara rahmet diliyorum, nur içinde yatsınlar. Bunda çok emeği geçen, hayatta olan Mehmet 
Cemal Eren ile Sayın Öner Kılıç’a sağlıklar dileriz ve tutanağımızı da okuduk size. 
2010 yılında Başkan olarak geldiğimde, Hasnun Galip’te büromuzu ve sekreteryamızı kurduk. 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı tanıtmaya, üye yapmaya önem verdik, Divan toplantılarında, 
Kulüp Genel Kurullarında, üyelere hediyelik sattık, üye yaptık. Sattığımız hediyelikler kâr için 
değildi, daha çok yardımlaşma sandığını tanıtmak, böyle bir sandığın olduğunu göstermek 
içindi ve bu arada, Divana, o zamanki Divana da teşekkürleri bildiririz, bize Divanın her 
toplantısında, bunları tanıtma fırsatı verdiler ve Genel Kurulda da fırsat verdiler. Dolayısıyla 
burada gayemiz, satıp para kazanmaktan ziyade, böyle bir kuruluşun olduğunu yaymaktı. 
Nitekim bunun çok faydalarını gördük, mesela biz göreve geldiğimiz zaman, Ali ağabey, bu işe 
girdikten sonra 17 sene Başkanlık yaptılar ve son zamanlarında rahatsızlanıyordu, bana 
emrettiler, ben de görev aldım. Benim de 12 sene oldu. Severek çalışıyoruz. Şimdi bu 
sandığımız, o zaman 15 lirayla başlamış, sonra 25 liraya çıkmış, sonra 50 lira olmuştu. Sonra 
2010 yılında Kemal ağabeyin verdiği önerge ile 100 kaydı giriş, 100 lira da yıllık aidat olarak 
alıyoruz ve 3 bin lira da yardım yapabiliyoruz. Rahatsızlananlara, bunu sağlık yardımı olarak 
yapıyorduk. Fakat şimdi biraz durumumuz düzelir gibi olunca, sosyal yardım da yapıyoruz. 
Mesela çocuğuna işte okula götürecek çocuğuna ona göre çanta mantaalacaklara, yahut da 
işte biraz sıkışan durumlara, yahut da icra gelen kişilere de yardım yapıyoruz. Aynı zamanda 
kısa vadeli borç da veriyoruz, borcumuz faizsizdir üstelik, bunu da bu şekilde genişlettik. 
Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Buradaki bütçemiz de devamlı olarak gelire göre ayarlıyoruz, eğer 150 bin lira gelirimiz varsa, 
120 bin lira harcayacak şekilde bir tahmini bütçe yapıyoruz. Dolayısıyla onu biraz korumaya 
çalışıyoruz. Bugünkü şartlarda enflasyon halinde, olan paramızı korumak istiyoruz. Tabii 
bunun için bu vesileyle yemekler yapıyoruz, yemeklerde yine öyle, gayemiz 5 lira, 10 lira 
kazanmak değil, kazanmak, iletişim yapmak, birbirimizle olmak gayemiz. Vapur gezisi 
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yapıyoruz, bunun gibi çalışmalar var. Şimdi ben bu seneki yaptığımız seçimden sonra, yeni 
arkadaşları da tanıştırdığım gibi, orada Genel Kurulumuz, bu aidatımızın 150 liraya 
çıkartılmasını uygun gördüler. Böylece 2022 yılından itibaren 100 girişi, 150 liraya, aidatı 150 
liraya, buna karşılık da yardımı da 3 bin liradan, 4500 liraya artırılmasına, Genel Kurul kararı 
ile başlayacağız. 
Ana parayı enflasyona göre korumakta, artık katkılarımızla artırmaktayız. Çünkü faiziyle 
maalesef enflasyon yüksek. Şimdi ona rağmen, 100 lirayı toplamakta zorlanıyoruz. Gelirimiz 
esasen maalesef az. Mesela devir aldığımız sırada, 200 tane faal üyemiz varken, şimdi üye 
sayımız 2100 vardı ve 1500 de fahri vardı. O aradaki şeyleri, vefatlar var. Ondan sonra 
parasını yatırmayanlar var. Dolayısıyla topladığımız parada bunların hepsini toplarsak, 100, 
120 bin lira para. Koca bir şirket, yahut şey varlık, 100 bin lira gelirle kendini devam ettiriyor, 
sağ olsun kulübümüzün bize olan katkıları, bir büro meselesi bile, bugün bir büro açmaya 
kalksak, zaten ancak orayı öderiz yani. O bakımdan, bu desteği görüyoruz. Çok teşekkür 
ederiz. Şimdi ben o bakımdan, ticaretten gelen bir kişi olarak, burada bazı gelirler sağlamak 
istedim ama bunlarda destek bulamadım ve kendi yönetimimde bile yalnız kaldım. 
Mesela Kalamış otoparkında bir sorun vardı. Bir arkadaş yönetime ihbar edeceğim sizi, siz 
burada KDV ödemiyorsunuz diye korkutmuş, onlar da benden rica ettiler. Buraya sen makbuz 
kes, hiç olmazsa, senin makbuzların şey olur dediler. Ben oraya bir ağabeylik yaptım, oraya 
bir disiplin getirdim. Evvela otoparkta çalışanları değiştirdik, onun arkasında çizgiler 
çizdirelim dedik, belediye gibi, belediyeden yardımlar aldım, oraya bir tane giriş çıkış kapısı 
yapalım dedik, oraya yatırım yapalım dedik ve yönetim de o zaman bana yarı yarıya yapalım 
dedi. Biz fakat, sonradan bunu gerçekleştiremedik, orası o zaman 400 bin lira yıllık kazancı 
olan bir yerdi, ama şimdi düğünler, müğünler var, bayağı kazancı yerinde, ama bunu 
yapamadık. Mesela statta portatif büfe filan çıktı, bu toplantı olan yerde, maç günü açılacak, 
Avrupa'daki büfelerden ayarladık, projesini de çizdik, yapamadık. Atlı spor kulübünü bize 2 
bin liraya kiraya veriyorlardı, oradaki şahsa, biz isteyince bizden 7 bin lira istediler, biz o 
yüzden alamadık. Sonra tekrar aynı adama 2 bine vermişler, adam o 2 bini de ödememiş. 
Beyoğlu Store’da, bana şey diyorlar, siz sandık olduğunuz için ticaret yapamazsınız dediler, 
ben de yalnız kalacağımı bilmeme rağmen, bunu ispat etmek istedim, Beyoğlu Vergi 
Dairesine gittim, bizim vergi numaramız var. Sadece KDV ye açık değil. Oradaki müdüre 
danıştım, böyle dedim. Tamam dedi. Bir de Ali Öğütücü’den bir şey aldım. Kontrat aldım, 
oranın 5 inci katı boş duruyordu. Onu bize, bana kiraladılar, sembolik bir rakamla, ben onunla 
müracaat ettim ve nitekim vergi dairesi orada kafe açmama müsaade etti ve bir hafta sonra 
geldiler, orayı kontrol ettiler. Müsaittir dediler, bana oradaki iş şeyini de verdiler. Demek ki 
bizim tüzüğümüzde bir madde var. Evet, biz sandıklar kanununa göre ticaret yapamıyoruz 
ama, kurduğumuz şirketle yapabiliyoruz. Yani kurduğumuz teşkilatla ve o kafe gidiyor, 
defterini tasdik ediyor, işletme defterini alıyor. Kasasını alıyor, dolayısıyla işini yapabiliyor. 
Şimdi bizim paramız da olduğuna göre, bir yatırım yapmakta, o parayı değerlendirmekte 
düşünüyoruz. Şimdi mesela Hasnun Galip’e müracaat ettim, onun için dilekçe verdim geçen 
yönetime, orası atıl vaziyette, bakımsız duruyor. Bize orayı, hem alt kısmını şey hale 
getirelim, üst kısmını da alt yapı voleybol vardı, bayağı da para kazanıyordu. Dolayısıyla orası 
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da kapandı ve duruyor. Mesela biz orayı sahip olursak, bir şeyler yapabileceğimizi düşündük 
ve yakın takip edebileceğimizi düşündük ama bir cevap alamadık. 
Şimdi dolayısıyla, şimdi büyümek istiyoruz, yeni yönetimle beraber bir şeyler yapmak 
istiyoruz. Şu anda dediğim gibi, teslim aldığım sırada, 200 faal üye hale getirdi, şu anda o 
sırada 300, 400 bin lira olan paramızı da bugün için 4,5 milyona getirdik. 4,5 milyon, 4 milyon 
500 bin bir varlığımız var. Şeylerimiz, gayet sıkı ve güzel takip edilmektedir, muhasebe 
kayıtlarımız ve bugün itibariyle 36 kişiye yardım etmişiz, 52 bin lira yardım yapmışız, işte 
bankalardan paralarımız, şuradan gelmiş, ama şeyimiz toplam 4.469’u bulmuş, varlığımız. 
Demek istiyorum. Şimdi bunu değerlendirelim artık ve büyümek istiyoruz. Şimdi güçlü dünya 
kulübümüzle beraber organize olup, gelir ve üye sayımızı artırmak, üyelerimizle kucaklaşmak, 
sosyal tesis ve huzurevi yapmak için Kulüpten destek bekliyoruz. 
Mesela bu mevzuyu ben geldiğimde arsa bulunması halinde, inşaat için masrafların sandık 
tarafından yapılacaktı. Mesela bunun için 2, 3 sene önce Sarıyer Belediyesine, hatta Cengiz 
Beyle beraber gittik, bize yer vermeye söz verdiler ve iki tane yer ayırdılar. Bir tanesi 
merkezde, küçük. Bir tanesi tepede büyük bir arazi, fakat biz bunu o sırada gittiğimde 15 gün 
sonra oraya denetim gelmişti Ankara’dan, biraz uzadı, derken seçim oldu. Seçimde de 
DursunBey kaybedince, Dursun Beyin köylüsüymüş çünkü, dolayısıyla giremedik yani, 
dolayısıyla orasını, o günden beri hâlâ aynı zamanda oranın Başkanı, belediye Başkanı, bizim 
sandığın da üyesidir yani. Dolayısıyla mesela ben oraya gittiğim zaman zayıf kalıyorum. 
Büyükçekmece’deki arazi, Büyükçekmece’deki araziye, ben o taraflı olduğum için, oralarını 
tanıyorum, iyi biliyorum. Dolayısıyla orası için de eski şeyimizle mimarımızla güzel projeler 
hazırladık, böyle bakın. Bizim alt yapıya, Florya’daki futbol takımlarına, 3 tane futbol sahası, 
basketbol, basketbol, voleybol sahaları, açık hava ve rekreasyon alanları ve çocukların kamp 
yapacağı binalar. Bunların hepsini yapmak üzere burada arsalar, hepsi tamam projede. 
Büyükçekmece belediyesine gittiğim zaman, dediler ki burası su havzası, çivi bile çakamazsın 
dediler. Ama aynı şeyin arasında ince bir yol var ve o yolun üstündeki arsalar parayla 
satılabiliyor. Yani demek ki otel kısmını oraya yapıp, orayı da alt yapı kullanılabilirdi ve ben 
ona da başka bir şey söyledim. Dedim madem bir şey yapamayacaktık, niye verdin burayı 
bize.  
Ve oralıyım, mesela orada karpuz eksek bayağı para kazanırdık yani. Ona müsaade etmediler. 
Ama hakikaten bunlar gerçek. Şimdi büyürken, büromuzu küçük kalıyor, sizlerden ricamız, 
acaba burada Denizbank’ın bir yeri var, orada 2, 3 tane koltuk var. Oradaki o boşluğu 
yönetim bize tahsis ederse, aynı SicilKurulu gibi, güzel bir oda yapmak istiyoruz, bunları sizin 
takdirinize sunuyorum. Bu arada eski yönetimden bize bilet tahsis ediyorlardı. O üyelerimize 
hiç olmazsa bir iş yapalım, ne yapalım, işte hiç olmazsa, bulamadıkları maçların şeyini 
yapıyorduk, onlar da eksik olmasınlar, böyle bir tahsisimiz vardı, bunun devamını rica 
ediyoruz ve yeni, kulübe yeni üye olacakları, takip ediyoruz biz ama bizim yönetimde biraz 
bize destek olursa, daha faydalı olur, mesela takip edildiği gün, 90 üye yaptık, biraz sıkıştırma 
olmayınca, 50 üyede kaldık yani, o şey bizim için bir hedef oluyor. Dolayısıyla 2100 numaraya 
gelmemizin şeyini de, bu şekilde yapmış olduk. 



21 
 

Şimdi bütün bunların sonunda yardımınızı beklerken, tabii ki hep bana hep bana olmaz. Biz 
de sizden Divandan ve Kulüp yönetimimizden bizden ne ister, ne bekler, ne tavsiye eder, 
hepsine hazırız, yaşasın Galatasaray, sevgilerimle, saygılarımla selamlarım efendim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sandık Başkanımız Sayın Oral Yılmaz’a detaylı sunumu için teşekkürler. Ben özellikle bu 
pandemi şartlarında, sandığın da son Genel Kurullarını yönetme şerefine nail olduğum için 
çok iyi biliyorum. Yaklaşık 20 metrekarede çok sıkışık bir ofis düzeni var. Öncelikle elbirliği ile 
bu sandığı kendine yakışır bir oda da demiyorum, bir lokal, stadımızdaki boş alanları da 
değerlendiririz. Yönetim Kurulumuzun da bir bütçe ayırmasına gerek yok. Sandık kendi 
imkânları ile ve Yönetim Kurulu, kendi Yönetim Kurulu üyelerinin desteği ile bu lokali de 
tefriş, şey yapacaktır yani. Sandık bir anlamda Kulübün üye ilişkilerini organize ediyor. Yani 
Kulübün sıcak yüzü. O anlamda Sandığı desteklememiz gerektiğini özellikle belirtmek 
istiyorum. 
Bu arada şu an itibariyle 69 Divan üyesi ve salonumuzda 16 Kulüp üyemiz bulunmaktadır.  
Şimdi müsaadenizle gündemimizin 4’üncü maddesine geçiyoruz. Kulübümüzü ilgilendiren 
önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. 
Konuşma taleplerini almıştık, Sayın Ayhan Özmızrak buyurun. Şu anda 11 konuşmacımız, 
konuşma kaydı vermiş durumda, konuşma isteği için. 
 
Ayhan Özmızrak 
Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlarım. Öncelikle bu yeni oturma düzenimiz 
çok hoşuma gitti, o bakımdan yönetime teşekkür ederim. Daha önce, yani bu sadece bir şekil 
değil, bu aynı zamanda bir mesaj gibi algıladım. Evvelden siz ve biz vardınız, şimdi hep 
beraber biz olarak Galatasaray’ın sorunlarını tartışacağız inşallah çözüm bulacağız. 
Ben iki noktada, öneri mi dersiniz, rica mı dersiniz, görüş mü dersiniz, onu söyleyeceğim. Bir 
de bir konuda bilgi rica edeceğim. Şimdi bu iletişim konusunda Hande Hanım da, üyelerle 
iletişim, hatta işte açık kapı günleri filan, ne kadar yoğun olduğunuzu biliyorum, bu işin yani 
başınızı kaşıyacak vaktiniz yok, biz de herhangi, en ufak bir şeyde bile, en bildiğimiz yakın 
hissettiğimiz kişiye telefon ediyoruz. Bunun önüne geçmek için acaba bir whatsaap numarası 
yapsanız, biz mesajlarımızı, taleplerimizi oraya iletsek, yani öyle küçük detaylar oluyor ki, ben 
SayınBaşkanımı niye arayayım, her gün önünden geçiyorum. Bazen bizim Mecidiyeköy’deki 
mesela şeyin, binamızın üzerindeki bayrak yırtılmış, ben bunu kalkıp yani telefon mu edeyim, 
bir yazarım, arada bir yani gerekeni orada, artık genel sekreterliğe mi bağlanır, nereye 
bağlanır? Onlar gerekeni yaparlar, gerekiyorsa, yönetime haber verirler.  
Divan toplantılarının hem daha kısa, hem daha verimli, hem daha yapıcı olması bakımından 
da şu ana kadar aksini görmedim ama yeni yönetimden, onda da bir naçizane görüşümü 
belirteyim. Tabii burada gelip, geçen süre içinde yaptıklarınızı, hedeflerinizi, neler olduğunu 
anlatacaksınız ama tonla da iş yapıyorsunuz, yapacaksınız. Bu arada bazı şeyler aksayacak, 
bazı şeyler atlanacak, bazı şeyler planlandığı gibi olmayacak.  
Bu öz eleştiri de burada yaparsanız, böylelikle, çünkü biz, yani burada en fazla belki geçen 
Divanlarda çıkıp eleştiri yapan kişi olarak, ben yönetimi eleştirmek istemiyorum. Yönetim o 
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eksikliğin, o hatanın, o gecikmenin farkında mı onu bilmiyorum. Esas benim korkum o. Ama 
derse ki Burak Başkan, biz bunu söyledik ama tahminimizden uzun sürdü, biraz gecikeceğiz, 
tamam benim için soru bitmiştir. Bu iki konuydu. 
Bilgi isteyeceğim konu da bu Oğulcan Çağlayan’la ilgili. Gördüğüm kadarıyla 
SayınRezanEpözdemir o konuyu takip ediyor, inşallah o da seçim geceki olan ruh halini ve 
davranış biçimlerini, sakinleşmiş, Galatasaray şuur ve vakur duruşuna gelmiştir, o şekilde 
takip ediyordur, ona inanıyorum.  
Şimdi biz bu Oğulcan Çağlayan transferi yapılırken bir sorunlar olduğunu biliyorduk. Bu sorun 
bizimle ilgili değil, oyuncu ile Rizespor arasındaydı, bu arada söylediklerim bir türlü, sevgili 
sporcu kardeşimizin kulağına giderse, hiç ona karşı, şahsına, kişiliğine, kalitesine, 
oyunculuğuna değil, durumla ilgili. Bu böyle sorunlu olunca, eski yönetim bir açıklama 
yapmıştı, demişti ki bu sorunla ilgili, tüm maddi, manevi yükümlülük Oğulcan Çağlayan’ın 
üstünedir, hatta sözleşmede de yazar. Buradan bir mali yükümlülük çıkarsa, bunu da Oğulcan 
Çağlayan üstlenecektir diye açıklama yapmıştı. Ben son faaliyet raporuna baktım, ne faaliyet 
raporunda, ne bağımsız denetçinin raporunda, Oğulcan Çağlayan sorunu ile ilgili en ufak bir 
şeye rastlayamadım. Gözümden kaçtıysa özür dilerim, ama iki kere baktım, rastlayamadım. 
Yani kulübümüzü ilgilendiren, doğrudan bir sorun yok. Şu, tabii, kulübümüzü ilgilendiren. 
Kulübümüzün bir sporcusudur, onun forma giymesini istemek tabii ki hakkımızdır, ona o 
konuda her türlü desteği veririz. Fakat son gelişmelerden sonra anlıyorum ki, biz Rizesporla, 
sonunda bu iş mahkeme ile filan gidecek ama belki çocukcağızın bir iki senesi gidecek, bizde 
adaletin ne kadar hızlı yürüdüğü malum, bir anlaşmaya varacağız. Bu anlaşma ne, işte bir iki 
oyuncu vereceğiz, kiralık vereceğiz. Bonservisli vereceğiz, yani biz bir şeyler vereceğiz, 
Rizespor da davasından vazgeçecek. Oğulcan da oynayacak. İyi de sonunda bu iş kulübün 
üstüne kalmış oldu. Şimdi ben merak ediyorum, Oğulcan ile Galatasaray Kulübü arasında, 
daha önce açıklanandan farklı ve KAP’a, bağımsız denetçiye söylenmeyen, verilmeyen gizli bir 
anlaşmamı var? Yoksa, yönetim mi bu durumun farkında değil. Bu ikisi de bana mantıklı 
gelmediğine göre, herhalde benim aklımın ermediği başka bir şey var. O konuda bilgi 
verirseniz, çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim, başarılar dilerim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Özmızrak’a teşekkürler. Yalnız bir SayınRezanEpözdemir cevap hakkını 
kullanacak. Yönetim KuruluBaşkanYardımcımız. Buyurun RezanBey. 
 
KulüpBaşkan Yardımcısı RezanEpözdemir 
SayınBaşkan, kıymetli Divan üyeleri, SayınBaşkan, değerli Yönetim Kurulu üyeleri, kıymetli 
hazirun, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
SayınÖzmızrak’ın atfı, tenkit ve eleştirileri kıymetlidir. O konuda dikkat ederiz, hassasiyet 
gösteririz. O konuda bir endişesi de olmasın kendisinin. Oğulcan meselesini kısaca anlatayım, 
affınıza sığınarak, bütün Galatasaray kamuoyu da kısmen vakıf ve muttali ama buradaki 
kıymetli Divan üyeleriyle de paylaşmak isterim.  
Oğulcan Çağlayanın transferi ile ilgili bir haksız fesih tazminatı başvurusu yapılmıştı, UÇK ya 
biliyorsunuz. Rizespor tarafından, 1 milyon 200 bin Euro ve 530 bin TL lik bir tazminat talebi 
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söz konusuydu ve oyuncumuza da 6 maç bir mahrumiyet cezası verilmişti. 6 maçlık bir men 
cezası, daha sonra bizim yönetimimizden önceki, SayınBaşkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 
döneminde, hukuk birimimiz bu karara itiraz etmiş, Tahkim Kurulu, bu tazminatı onuyor ve 
fakat 6 maçı 3 maça indiriyor ve bu karar bu haliyle kesinleşiyor.  
O dönem oyuncudan bir taahhüt alınmış, yani olur da Galatasaray bu yükümlülükle 
karşılaşmak zorunda kalırsa, edimlerini ifa etmek zorunda kalırsa, oyuncu kendisi zaten bir 
Galatasaray’ın sosyalleşme süreci, değer yargıları ve kültürüne uygun bir şekilde, 
Galatasaraylılık bilinci ile bir taahhüt vermiş ve demiş ki ben kendi ücretlerimden bu paranın 
mahsup edilmesini kabul ediliyorum demiş, yazılı bir taahhüt vermiş oyuncu. O taahhüt zaten 
bizim dosyamızda mevcut. Açıkçası. Sonraki gelişmeleri anlatayım, yeni dönemde yine bir 
taahhüt aldık, yani biz yönetsel olarak oyuncuya bunu rücu etme niyet ve irademiz yok. 
Çünkü oyuncunun bizden alacağı 3 yıllık biliyorsunuz ücret, zaten bu tutara tekabül etmiyor. 
Mümkün değil, bunu karşılaması oyuncunun. Fakat, bu karar tam bir hukuk garabeti. Yani 6 
maç kala haksız fesih yapılmış, hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz bir karar ve herhalde 
Türk spor tarihinde, yargılama kurullarının böyle bir karar vereceğini ben tahayyül 
etmiyorum. Yoktur. Olacağını da bir daha düşünmüyorum. Bana göre başkaca parametre ve 
etmenlerle verilmiş bir karar. Anlamsız bir karar. Hukuk garabeti mahiyetinde bir karar. 6 
maçlık tutarda, tazminata hükmetmeniz gerekirken, siz bütün sezonu, artı bonservisini 
hesaplıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kadar ödeyeceksin. İyi de yani, sözleşmenin haksız fesih 
nedeniyle mahrum kalınan zarar 6 maçlık tutara tekabül etmeliydi normalde. Dolayısıyla çok 
ölçüsüz bir tazminat kararının varlığını görüyoruz burada. Sonrasında biz göreve geldikten 
hemen sonra baktık bir transfer yasağı var bu konuyla ilgili, bir Tudor meselesi, bir Oğulcan 
meselesi. Tudor meselesini ödemek suretiyle kesinleşmişti. Tahtayı açmak için başvurduk. 
Oğulcan Çağlayan konusunda ise Yönetim Kuruluna başvurduk. Çünkü Tahkim Kuruluna direk 
başvuramıyorsunuz ve anayasanın 59 uncu maddesine göre, Tahkim Kurulu kararları, idari, 
sportif ve yönetsel kararları, bağlayıcı ancak iktisadi sonuçlara ilişkin kararlarda biliyorsunuz 
yargı yolu açık, o da Yargıtay’ın yerleşmiş, kemikleşmiş, müstear içtihatları ile getirilmiş, biz 
burada Yönetime başvurduk, Yönetim Kuruluna dedik ki bu transfer yasağını kaldırın. Türkiye 
Futbol Federasyonu yönetiminin, yani sistematik olarak ne yazık ki uzun zamandır, 
Galatasaray’la ilgili, anlamlandıramadığımız bir bakış açısı ve perspektifi var. Bu talebimiz 
reddedildi, Tahkim Kuruluna başvurduk, dedik ki Oğulcan Çağlayan kararı ile ilgili biz bölge 
adliye mahkemesine başvurduk, hukuki süreç nihayete ermedi, kanun yolu aşaması devam 
ediyor. Kesinleşmiş bir alacak yoktur, dolayısıyla bu transfer yasağını kaldırın. Gerçekten 
talimata baktığınız zaman, 12 inci maddeye kesinleşmiş bir alacak olmadığından, hukuki 
süreç devam ettiği için burada transfer yasağının konulmaması lazım, çünkü bölge adliye 
mahkemesinde dosya. Bu talebimiz kabul edildi Tahkim Kurulu tarafından, 40 gün önce. 
Tahkim Kurulu dedi ki evet, burada hukuki süreç devam ediyor, yargılama süreci devam 
ediyor, kesinleşmiş bir alacak kalemi söz konusu değil, dolayısıyla ben Galatasaray Spor 
Kulübünün Oğulcan Çağlayanla ilgili transfer yasağını kaldırıyorum dedi, bu olması gereken 
bir karardı. Ve transfer yasağımız kalktı. Sonrasında bölge adliye mahkemesi başvurunun 
reddine karar verdi. Çünkü burada kıymetli meslek büyüklerimiz varsa, hukukçu 
meslektaşlarımız, üstatlarımız, onlar da bilir. Hakem kararları, bizde esasa ilişkin denetime 
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elverişli değil, hakem kararları, şekli denetime elverişli, kamu heyetine aykırılık var mı? 
Heyetin oluşmasında bir usule aykırılık var mı? Yetki, görev, hak düşürücü süre, zaman aşımı 
ile ilgili bir sorun var mı? Usulden bir incelemeye tabi. Yargıtay’a başvurduk. Halihazırda 
dosya Yargıtay’da, temyiz kanun yolu devam ediyor. Kesinleşmiş bir alacak yok. Olağan hukuk 
yolu nihayete ermemiş, fakat birden baktık 40 gün sonra, bize transfer yasağını kaldırdılar. 
Tahkim Kurulu ve fakat oyuncumuza vize ve lisansını vermediler. Bunun üzerine direk Tahkim 
Kuruluna, yargılama kurullarına başvuru yapmamız takdir edersiniz ki mümkün değil, yeniden 
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna başvurduk. Dedik ki, 40 gün önce Tahkim 
Kurulunun emsal mahiyette bir kararı var. Hukuki süreç devam ediyor, dosyası da zaten 
Yargıtay’da temyiz kanun yolu devam ediyor. Kesinleşmiş bir alacak yok. Birinci fıkraya göre, 
Kulüp bakımından transfer yasağını kaldırdınız, 3’üncü fıkraya göre oyuncu bakımından da 
vize ve lisansı vermeniz lazım, aynı madde, aynı vaka, aynı hukuki süreç, devam eden derdest 
bir yargılama süreci, dolayısıyla burada hukuki süreç devam ediyor, olağan kanun yolu devam 
ediyor deyip transfer yasağını kaldırırken, oyuncunun da çalışma özgürlüğünü kısıtlamayın. 
Çünkü bu tavır Anayasanın 13’üncü maddesine aykırı olur, hakkın özüne dokunmuş 
olursunuz, ölçülülük ilkesine aykırı davranırsınız, demokratik toplum düzeninin gereklerine 
aykırı davranırsınız, siz bunu kısıtlayamazsınız, Türkiye Futbol Federasyonu 3 hafta bakın, tam 
3 hafta, bizim talebimizle ilgili karar vermedi. Ben 3 haftalık süreç içerisinde hem 
SayınBaşkanımız, hem biz, ben belki 50 defa Türkiye Futbol Federasyonu Başkan vekilleriyle 
görüştüm, yani bunun bize göre başka bir izahatı yok. Bu kararı verin, tahkime gidelim, 
reddedin gerekiyorsa, hak arama özgürlüğümüzü kullanalım, 3 hafta karar verilmedi, araya 
işte malum bayram süreci girdi ve bizim baskılarımız, artık psikolojik baskılarımız sonucunda, 
mecbur karar vermek zorunda kaldılar. Bu arada biz oyuncuyu listeye yazdırmak istiyoruz ki 
oynatalım ve orada da terminler var takdir edersiniz ki, SayınBaşkanım siz de iyi bilirsiniz. 
Dolayısıyla geldiğimiznoktada, biz dedik ki, bir an önce karar verin, bizim baskılarımız 
neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu beklediğimiz kararı verdi. Ret. Bunun üzerine biz 
Tahkim Kuruluna başvurduk. Oyuncu da her gün görüşüyoruz, hemen hemen arıyor, avukatı 
meslektaşımıza da bilgi veriyoruz. Ona da dedi ki, tahkimin 40 gün önce verdiği karar var. 
Durum aynı, değişen bir şey yok. Kuvvetle muhtemel lisans ve vize yasağı kaldırılacak. 
Başvurumuzu yaptık, inanılmaz bir şekilde, internet sitesine o akşam girdik, hemen hukuk 
savunma verdi, şöyle bir karar gördük. Oy çokluğu ile başvurunuz reddedilmiştir. 22.33 de 
faksla karar bize geldi, o gece, ki ertesi gün listeyi vermemiz lazım kıymetli üstadım. Ve fakat 
oybirliği ile başvurumuzun reddedildiği yazıyor. Yani resmi internet sitesinde karar metni var, 
oy çokluğu bize gelen resmi tebligat oybirliği.  
İnanamadık, yani vaka aynı, hukuki süreç aynı, devam eden bir hukuki süreç var. Kesinleşmiş 
bir alacak yok, dosya Yargıtay’da, inanılmaz bir şekilde bizim oyuncumuzla ilgili, vize, lisans 
başvurumuz reddediliyor. Buradaki arka plandaki amacın şu olduğunu biz biliyoruz, 
yaptığımız temaslardan da, bize kesinleşmemiş bir alacağı ödettirmeye çalışıyorlar, yani 
psikolojik baskı suretiyle ödettirmeye çalışıyorlar. Yani bir kısım aktörler devreye giriyor ve 
ödettirmeye çalışıyorlar. Öyle olunca biz tabii sonuna kadar yasal çerçevede hukuken 
direndik, Galatasaray’ın menfaatlerini savunmak için, ertesi gün biliyorsunuz bir basın 
toplantısı düzenledim ben, orada da belgeleri yansıtıp, etraflıca anlattım. Orada da Tahkim 
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Kurulu üyeleri hakkında şikâyetçi olacağımızı görevi kötüye kullanmadan söyledik, çünkü 
bunlar kamu görevlisi, Yargıtay 5 ceza dairesinin kararları var. Türk futbol tarihinde hiç kimse 
böyle bir şikâyet hakkını kullanmamış, biz bu konuda da bir duruş sergilemek istiyoruz. Çünkü 
böyle keyfi, takdiri, kulübümüze, oyuncularımızı zarar veren kararlar, hukuken, fiilen kabul 
edilemez, birinin de burada hukuki aksiyon alması lazım. Bunu ifade ettik, Tahkim Kurulunu 
istifaya davet ettik, bu sırada Petek Hanım burada mı, bilmiyorum. Kulüp hukuk 
direktörümüze telefon geldi, Türkiye Futbol Federasyonundan anladığım kadarıyla endişe etti 
ki, oradaki Tahkim Kurulu üyeleri, 2 üye arayıp, biz muhalif kaldık, oy çokluğu ile karar 
demişler, 5’e 2, onları şikâyet etmeyelim diye. Yani bir karar var ortada, bu kararın saygınlığı 
ve güvenirliği nasıl tartışılır, siz kıymetli hazirunun dikkatini çekmek istiyorum. Önce oy 
çokluğu deniyor, karar bize oy birliği diye geliyor. Ertesi gün şikâyet hakkımızı kullanacağız, 
istifa istiyoruz Tahkim Kurulu üyeleriyle ilgili dediğimizde, bu kere iki tane muhalefet var, biz 
yapmadık, 5 kişiyi şikâyet edin mahiyetinde bir Türkiye Futbol Federasyonundan cevap 
alıyoruz. Şimdi yazdık TFF’ye dedik ki, Tahkim Kuruluna kimler muhalif, bildirin. Biz de ona 
göre hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Onu da bildirmediler. Bugün itibariyle İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Tahkim Kurulu üyeleri hakkında anayasal hakkımızı, 
Galatasaray Spor Kulübü olarak, Sportif A.Ş. halka açık bir anonim şirket biliyorsunuz. Şikâyet 
hakkımızı kullandık, bu süreçte. Tabii bu idari, yönetsel bir karar olduğu için, anayasanın 59 
uncu maddesine göre, yargı yolu kapalı. Oğulcan Çağlayan’la da yaptığım görüşmede, tekrar 
yeni dönemde, böyle bir niyetimiz yok. Bu Galatasaray’ın değer yargılarına, sosyalleşme 
sürecine, kültürel birikimine ve müktesebatına uygun değil dememize rağmen, yine çocuk 
kendisi bir taahhüt verdi, yani ben kulübüm zarar görürse, bu işten, hak ve alacaklarımdan 
feragat ediyorum, gerekiyorsa, zarar tazmin edilsin diye yazılı bir taahhüt de aldık, sizin atıf 
yaptığınız, mevcut taahhüt de zaten dosyada var ama, bizim tabii böyle bir reaksiyon 
gösterme niyetimiz yok. Çünkü oyuncunun alacağı ücret zaten bu tazminatı karşılamaya 
yetmez. 
Son olarak şunu vurgulayayım, öteden beri Tahkim Kurulunun, DisiplinKurulunun, uyuşmazlık 
çözüm kurulunun Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve önceki sporcularımız, teknik 
heyetimize karşı ölçüsüz cezalar verdiğini görüyorduk. Bütün itirazlar da garip bir şekilde 
reddediliyordu. Bu konuda da biz Ankara’da Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunda 
Galatasaray olarak öncü olduk, bir çalışma hazırladık, statü değişikliğini ben yazdım sabaha 
kadar, sabah 9 da yetiştirdik ve artık bu tahkim, disiplin ve UÇK yı, kurullar, Türkiye Futbol 
Federasyonu Genel Kurulu seçecek, bir sonraki Genel Kurulda seçilecek. 4 yıl süreyle görev 
yapacak, özlük ve sosyal hakları, huzur hakkı ne ise, bizim ödediğimiz harçlardan alacaklar, 
buradaki hedefimiz, Türkiye Futbol Federasyonu yargılama kurullarının adil hakkaniyet 
zemininde, organik, ekonomik ve fiziksel bağımsızlığını sağlamaktı. Çünkü bazen adil olmak 
kadar, adil görünmek de önemlidir. Bu kurullar ne adil, ne adil görünüyordu. Burada 
Galatasaray Spor Kulübü değişimin öncüsü olduğu için, SayınBaşkan önderliğinde, 
zannediyorum bu kurullar rövanşist ve hasmane tavırlarla böyle bir karar ihdas etme cihetine 
gittiler, çünkü görevleri sona eriyor. Bugün itibariyle hak arama özgürlüğümüzü kullandık, 
şikâyet hakkımızı da kullandık, oyuncudan da böyle bir taahhüt aldık, dinleme nezaketi 
gösterdiğiniz için, kıymetli vaktinizi aldım, selam ve saygı sunuyorum.  
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Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Kulüp BaşkanYardımcımız SayınRezanEpözdemir’e detaylı açıklamaları için çok teşekkür 
ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Erdal Günsel. Erdal Bey burada mı acaba? Pardon. 
 
Erdal Günsel 
Burada bulunan herkesi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bu yapacağım konuşma, geçen 
Temmuz ayındaki yaptığımız konuşmanın devamı şeklinde alın lütfen.  
Temmuz ayı Divan toplantımızda bazı duyumları sizlerle paylaşmıştım. Duyumlar gerçekleşti. 
Su sporları branşlarında yöneticiler değiştirildi. Taşlar yerlerinden sebepsizce oynatıldı. 
Galatasaraylılar arasında konuşulan, seçimlerde vaat edilenler yerine getiriliyor şeklinde. 
Kürek şubesi, yöneticisi Sayın Kamil Selçuk, görevinden alındı. Bu arkadaşımız şu anda 
Bulgaristan Filibe kentinde yapılacak, dünya gençler kürek şampiyonasında, Galatasaray’a 
gelir kaynağı yaratacak bir proje geliştirmişti. Sayın Mustafa Cengiz yönetiminin oluruyla, 
kendisi sponsor buldu. Yarış organizasyon sahasında stand açarak, Küçükçekmece kürek 
tesisimizi tanıtacaktı. Kuzey ülkeleri kulüplerine kamp yapma olanaklarını anlatıp, tanıtacaktı. 
Bu proje tabii ki şimdi iptal oldu. 
Yeni yönetimimiz olgulara değil, algıya bakmayı seçerse, sıkıntılı günler yaşarız. Yönetim 
faaliyetleriyle yapısal faaliyetler arasındaki bağlantının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Dost, 
ahbap ilişkileriyle yönetim biçimlerini oluşturmak, köklü kuruluşlarda uzun dönemde bir şey 
kazandırmaz. Yönetimimizde değerli kişiler var. Anladığım kadarıyla amatör şubelerde hemen 
oluşturulan değişikliklerin neden ve niçinleri hakkında onlar da sonradan bilgi ediniyor, bilgi 
sahibi oluyorlar. 
Üzüntüyle söyleyeyim, yönetim rüzgarı doğru esmiyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Erdal Günsel’e teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın İbrahim Göknar, ondan 
sonraki konuşmacımız Sayın Hayri Kozak.  
 
İbrahim Göknar 
SayınDivanBaşkanım, SayınKulüp Başkanım, çok değerli hazirun, sevgili Galatasaraylılar, 
herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim her şeyden önce, sevgili Burak Başkanıma ve 
çok değerli çalışma arkadaşlarına, kendi açımdan, Galatasaray divan kurullarında görmeye 
alışık olmadığım güzellikteki bu takım oyunu sunumu için çok teşekkür ediyorum. 
Aslında biraz sonra değineceğim, ben de bir üye olarak, sahada gezinip, cephede dolaşarak, 
bazı noktalar tespit etmiştim. Bugünkü konum büyük bir tesadüf marka imajı ve iletişim ile 
ilgiliydi, ondan birtakım örnekleri, bilgilerinize sunacağım. Ancak şimdi müsaadelerinizle, bazı 
gerçekleri her zamanki gibi, hep birlikte hiç vakit kaybetmeden, görüşmemizin çok faydalı 
olacağı düşüncesindeyim.  
Önce finansman diyelim, konuşuldu. Aykut Başkanım da ifade ettiler, dediler ki değerli rakip 
kulüplerimizden biz daha az borcumuz var, vesaire. Bakın bu konuyu, isterseniz şöyle 
yapalım, yıllardır konuşuyoruz, bizim evvelki akşam saat gece 12’ye 2 kala gönderdiğimiz KAP 
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bildirgesinde aslında toplam konsolide borcumuz 5 milyar Türk lirası bandına ulaşmak 
üzeredir. Hatta bugünkü gazetelere bakarsanız evet 3’üncü sıradayız, öncelikle bir kulüp, 
sonra ikinci kulüp, 3 üncü sırada biziz ve 4 milyar 500, 600 milyon lira olduğunu söylüyor. Bu 
gerçek, budur. Biz kendi içimizde yıllardır, borcumuz 2 milyar vesaire diyoruz. 2,2 milyar, 
biraz önce bahsedildi, o bankalar birliği ile olan bölüm. Şimdi bakın başka bir şeyi ifade 
edeyim kısaca, finansmanda. Şimdi bizim 2016 yılı sonunda toplam konsolide kulüp 
borcumuz, her şey dahil, sportif, dernek, ne var ne yok, 1.8 milyar lira bandındaydı. 1,8 
milyar lira bandı. Bugün 5 milyardan bahsediyoruz. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim 
müsaade ederseniz. Bizim bu yıl için Florya ailemiz, futbol ailemiz, yıllık maaş gideri, 600 
milyon liralar civarında, kabaca. Ama daha beter bir şey var. Bizim aynı zamanda bu faaliyet 
son KAP a bildirilen rakamlara baktığımda, orada ilginç bir rakam daha var. Bizim yıllık faiz 
giderimiz, tüm kulübümüzün, borç faiz yükü üstünde, 450 milyon TL sına yaklaşıyor. Yani şu 
ikisini bir toplayalım isterseniz, 600 artı 450, dolayısıyla finansman açısından. Yeni 
yönetimimize daha önceki yönetimlerde de ifade etmiştik, Allah gerçekten kolaylıklar versin, 
iş gerçekten çok zor. Çünkü gerçek bu. 
Şimdi buradan hareketle bu durumun bana göre böyle gitmesi mümkün değil, gerçekçi 
olmalıyız, biz bunu bu şekilde sürdüremeyiz. Dolayısıyla elbette morallerimizi bozmadan, 
ama radikal kararları da hiç gecikmeden alarak, yolumuza devam etme mecburiyetindeyiz. 
Nedir o ilk karar, BikemHanımefendi bahsettiler, sanıyorum haftaya açıklayacakmışsınız, 
SayınBaşkanım, Sayın Yönetim Kurulu, eğer haftaya açıklanacaksa, Eylül ayının ikinci 
haftasında mali Genel Kurul toplanacak demektir. Normal 18 artı 7 diye bakarsak, zaten bu 
şu ana kadar da naçizane geciktiğimiz bir durumdur.  
Biz bütün bu tartışmaları, aramızdaki tartışmaları, her şeyimizi, buralarda yapıyoruz, şey 
yapıyoruz ancak bu tartışmaların yeri bana göre Mali Genel Kurullardır. Bunu daha önce 
konuştuk. 3 Mali Genel Kurulu, 2.5 diyorum ve çok çok önemli bir madde geldi yine, 
BikemHanımı dikkatle dinledim. Yeni bütçe, bu senenin bütçesi ve denk bütçe. Yıllardır bunu 
sürekli burada ifade ettik ve bunu duymaktan gerçekten, ama gerçekten çok mutluyum bir 
Galatasaray üyesi olarak. Çünkü tek çıkar artık buradan gidecek. Yani ne kadar gelir, o kadar 
gider. Bunun özeti budur. Hangi hareketi hangi kalemde yapıyorsak, efendim bu arada kısaca 
yeni transfer politikamıza da değinmek istiyorum. Anlaşılan öyle baktım, dedim ne oldu, 
Florya’da petrol mü çıktı dedim. Öyle değilmiş, yeni sistemde, yeni bir türev yarattık 
herhalde, taksitle bonservis.  
Başka kulüpler de yapıyor bunu. Herhalde siz Başkanlar oturdunuz, böyle bir şeye mi karar 
verdiniz, bilmiyorum. Taksitle bonservis ve al-sat modeli. İnşallah bu model başarılı olur. Şu 
ana kadar genel görüntüdeki genç arkadaşların bize katılması tabii ki hep konuştuğumuz gibi, 
memnuniyet vericidir. Efendim ben aslında biraz önce bahsettiğim gibi, bugünkü 
toplantımızda, marka imajı ve özellikle iletişim konusunda birkaç tespit ve naçizane küçük 
ama çok çabuk halledilmesine inandığım gereken birkaç hususta bilgi aktarmak istiyorum. 
Lütfen bunu buradaki göreceğiniz yanlışları, yanlış diyorum, müsaade ederseniz, sizler, yeni 
Yönetim olarak üstünüze almayınız, bunları biz hep konuşuyoruz, ama gerçekten inancım o 
ki, çok basit bir şekilde çözülebilecek şeyler. 



28 
 

Hepimizin bildiği gibi, icraatlarda bazı detaylar o kadar önemli ki, başarı veya başarısızlıkta 
büyük rol oynuyorlar. Hatta iş dünyasında başarıların sırrı, ana sırrı detaylarda saklıdır denir. 
Kurumsal yapıların marka yönetimlerinde, dijital çağın da olmazsa olmazı olan, doğru iletişim, 
artık en önemli unsur halinde. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Galatasarayımızda bu 
konudaki zaaflar çok fazla idi.  
İletişim konusu bana göre markaların kartvizitidir. Kişilerin de öyledir. Markaların da öyledir. 
Eğer biz de bir markayız diyorsak, marka imajında aile mensubu kişiler, taraftarlarımız dahil, 
davranış tarzı, üsluplarımız ve görüntümüzün çok doğru bir bütünsellik içinde olması, 
zannederim evet dersiniz, en önemli unsurlardan biri. Hande hanım. 
Şimdi sizlere müsaadeniz ile Galatasaray için sık sık yaptığım saha turlarından yani cepheden 
birkaç örnek vermek istiyorum Başkanım. 
Bir Gürkan Bey video, ben mi yapacağım, pardon. Video. Önce kısa iki video göstermek 
istiyorum. “8 Ağustos 2021, İstanbul boğazı.” Efendim burası Galatasaray Adamız. “Şu anda 
gördüğünüz gibi, turistik tekneler etrafından geçiyorlar. Evet. Yan tarafta karşı taraf itibariyle 
yüksek boylu teknelerin üst katında adanın içinin virane hali, rahatlıkla görülebiliyor 
maalesef. 
Bu hiç olmazsa o bölümlerin üstüne bir branda serilmesi, o şekilde kapatılması, herhalde”. 
Kesebilir miyiz? Kesiyorum. Diğerini de koymak istiyorum mümkünse, çok kısa bu da Kadıköy 
tarafında, bir stadyum. Konuya değineceğim biraz sonra. Bunu da kapatabiliriz, sağ olun.  
Efendim şeye geçebiliriz. Evet, Galatasaray marka imajımız ve iletişim. 5 konudan çok kısaca 
vaktinizi almadan, örneklerle anlatmak istiyorum. Önce Galatasaray Adası, konuştuk, gördük. 
Şimdi burada ilginç bir şey var. Şu anki web sitemizde, şu anda web sitemizde, Adamız ile ilgili 
şu yazıyor. Dünyanın incisi olan, İstanbul ve İstanbul boğazı üzerindeki Kız Kulesi ile birlikte 
tek kara parçası olan ve bu benzersiz konumundan ötürü şimdiden vazgeçilmez bir mekân 
olan Galatasaray Adası, bütünüyle yeniden inşa edilerek, Temmuz 2007 tarihinde 
Galatasaray camiası ve İstanbullulara eğlence ve dinlence merkezi olarak hizmet vermeye 
başladı. Ada müdürü Ercan Bey, 9.8.2021 de bu tespitimi bilgilerinize sunmak istiyorum. 
Bunun hemen kaldırılması herhalde çok basit bir işlem olsa gerek, tek bir talimatla. 
Şimdi bundan biraz önce izledik, bu tekneler, İstanbul boğazını, biliyoruz hepimiz tabii, 
boğazın incisinin üstünde bizim incimiz, sonuçta o virane görüntünün etrafından, günde 
yüzlerce tekne şilep vesaire turistik şeyler gelip, geçip gidiyor. Şimdi bu dış görüntüsü, orada 
biraz yüksekten içinin hali de gözüküyor. İçinin hali budur. Biliyorsunuz ama şunu söylemek 
istiyorum. Branda yapabilirsek oraya, hemen behemehal, bir branda ile kapatabilirsek, benim 
önerim Galatasaray amblemli olabilir ama belki hukuk müsaade etmez. Düz bir branda ile hiç 
olmazsa bu görüntüyü, ayıbı örtelim. İşlerimiz hallolana kadar, yıllardır bu şekilde duruyor. 
Efendim stada digiboard, karşı taraftaki stadyumda, belki 5 senedir çift tarafta bu digiboard 
duruyor ve o stadyuma o digiboarda reklam veren firmalar, belki de o stadyumun belirli 
ölçüde elektrik parası, şusu, busu vesaire bir para kazanıyorlar. Biz de bu yok. Ben daha önce 
bundan 3 yıl kadar önce, tamamı için bunu söylemiştim, ancak bilahare öğrendiğim kadarıyla, 
otoban reklam kanununa göre bu imkânsızdı. Fakat orada mavi bir şeyle çizmeye çalıştım, en 
azından ana girişteki, orada bir alan yaratılabilir. Maç günleri, biz de sizler uygun görürseniz, 
oraya bir digiboard koyup, gelir ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz düşüncesindeyim. 
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Evet, Oral abi, Hasnun Galip’ten bahsetti, biz konuşmadık ama geçen Pazar günü gittim, sağ 
tarafta, üstte bizim Hasnun Galip, doğru metruk halde, Hasnun Galip binamızı hiç 
konuşmuyoruz, ama bayrak yok en azından, eğer hukuki son durumun pek iyi olmadığını 
duyuyoruz ama, bayrağımızı koyabilirsek, orada durmalı, bakın bir arka sokakta Beyoğlu spor 
kulübü var, onu da çektim, orada bayrakları ve kendi amblemleri rahatlıkla duruyor. Şu anda 
yok, Pazar günü yok idi.  
En önemli konulardan biri, Galatasaray web sitesinin İngilizce bölümü ve Olimpiakos 
maçımız, müsaade ederseniz, bunu kısaca anlatayım. O gece heyecanla, sanıyorum 12 
Temmuz, 13’tü maçımız. 12 Temmuz gecesi, ekranlarda maçımızı beklerken, anlatmayayım 
detayları, olay oldu ve biz geri döndük. Ben de inşallah web sitemiz, buradan bir yayın yapar. 
Çünkü çok alışığız Türk halkı olarak, her şeyi bilenler kulübü olarak, her şeye yorum yapmaya, 
hele o sosyal medyada, yazılacak, çizilmeyecek kalmadı, kalmadı da. Biz web sitemizden bir 
yayın yaptık. Böyle böyle, Yönetim Kurulu anlaştı, takım geri dönüyor vesaire hatta hocamız 
da gece uçak inişinde ertesi sabah işte, birtakım açıklamalar yaptı, onunla da bitmezi, ertesi 
gün Türkiye Cumhuriyeti dış işleri bakanlığı, Yunanistan büyükelçisini, zannediyorsam ofisine 
davet etti ve konu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 
Şimdi bakın, ben aynı anda bizim İngilizce sitemize gittim, yok, atıl. Halbuki konuşurken tabii 
hep söylüyoruz, kurumsalız çok işte, en büyük STK’yız, vesaire vesaire, tabi, doğru, bunlar 
doğru ama, içeriğini de konuşmalarımızla bir tutmamızın şart olduğu hepimiz için bir gerçek 
olmalı. Ama bugünkü sunumlardan da duyduğum kadarıyla zaten bu işler üstünde 
çalışılmıyor, hiç sunmak istemiyordum, zaten sizin konuşmanızdan sonra ama en azından 
hani sahada çalışan olarak bu bilgileri aktarmak istedim. İnşallah bunlar da en kısa zamanda 
düzelecektir. 
Ama bu konuyu müsaade ederseniz buna da acil bir müdahale yaparsak, çok memnun 
olacağım. 
Efendim tüzüğümüzün 3 ve 4’üncü maddesi, markadan, alameti farikalardan bahseder. Hele 
4 der ki, hiçbir şekilde, değiştirilemez. Bizim amblemimiz, geçen yıldan bu yana, geçen yılın 
başından beri parçalı oldu. Forma değil, amblem. Bu fahiş bir hata. Bunu daha önce de 
konuştuk, fakat hiçbir şekilde bu düzeltilmedi. Bu da çok basit bir şey ve bunu bakın sağ 
taraftaki sanıyorum storelarda satılıyor, herkes bunu giyebiliyor, yani futbolcuları geçtim, 
dolayısıyla biz zaten kendi tüzüğümüze karşı, kendi kendimize bir yanlışın içine girmiştik, 
bunun da düzelirse, çok çok memnun olacağım, sonuç olarak hepimizin farkında olduğu gibi, 
kurumsallık namına çok güzel sözcükler sarf ediyoruz söylediğim gibi, fakat gerçek 
görüntümüz şu an için maalesef o seviyede değil. 
Anladığım kadarıyla da şu anda zaten görüyoruz, Galatasaray’da adeta bir danışmanlar 
ordusu da var. Neredeyse, her konuda da demeçler veriliyor, dolayısıyla bu basit önerilerin 
de bir an önce devreye alınarak, çözümleneceğine inanıyorum.  
Dinleme sabrınız için çok teşekkür ediyorum efendim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler. Sayın Hayri Kozak buyurun. Sayın Hayri Kozak’tan sonra, 
Sayın Taner Aşkın konuşacak.  
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Hayri Kozak 
SayınKulüp Başkanım, SayınDivanBaşkanım, değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.  
Geçen günkü yapmış olduğumuz, bir ay daha olmadı ama, sizin uygulamalarınız ve 
programlarınız bir sohbet yapmıştık. Bunun paralelinde, hemen sonraki bugün sevgili 
kardeşimiz, Bikem ve diğer arkadaşımız o gün konuştuklarımızın işte benim söylediğimin ilk 
adımlarını, izlerini üyelerimize sundu. Şurada 3 arkadaşımızın yaptığı sunum, gelişinizle ciddi 
birtakım projeleri düşündüğünüzü ve hayata geçirmek üzere olduğunuzun ışıklarını verdi. 
Benim söylemek istediğim oydu, şimdi devamı, 100 gün tamamlandığı zamanki, bir 
randevumuz var. Hep beraber orada 100 günün tamamlandığında, arkadaşlarımızın sunduğu 
hangi aşamada, diğer ilaveler nerede, hepsini gördüğümüz zaman, sevgili İbrahim kardeşimin 
şartlar olarak çok karamsar dile getirdiği bazı hususları, ki ben de çoğunda mutabıkım. Biraz 
belki rahatlatmış olarak bizi karşınızda bulursunuz. 
Ben biraz farklı bir konuya geleceğim bugün, pek tatlı bir konu değil, farklı. Şimdi 53 yıllık 
Divan üyesiyim, affedersiniz Kulüp üyesiyim. 68’den bugüne, geçtiğimiz bu kadar sürede, 
kulübümüzde geçtiğimiz günlerde hiç alışılmamış, hatta ilk kez rastlanan bir disiplin olayı 
yaşandı, anladığım kadarıyla pek fazla bir kimse bunun farkında değil. Çünkü mesela bugün 
bir Divan toplantısı var, pek sözü de geçmedi. Medyaya baktığımız zaman, orada da pek 
belirtilerini görmüyorum. Çok ciddi bir olay devam ediyor bana göre. Galatasaray’ın tarihinde 
ilk kez, bir KulüpBaşkanımız ve Yönetim Kurulu hakkında çok genç değerli üyelerimizden 
oluşan 7 kişilik bir grup, 25 Haziran 2021 tarihinde tüzüğümüzün tabii kendilerine verdiği, 
kişisel tanıdığı başvuru hakkına dayanarak, 109 uncu maddeye göre, Kulüpten ihraç talebiyle 
DisiplinKuruluna başvuruyor. Kimler için? Galatasaray Kulübünün Başkanı ve Yönetim Kurulu 
için. Bu size göre normal bir şey mi? Olacak iş mi bu? Olacak iş mi bu? Olacak iş mi bu? Şimdi 
bir tek yerde mazur görebiliyorum. Bir tek yerde uğraştım, o imza sahibi arkadaşlarımın 
kimler olduğunu öğrendim, söylemeyeceğim size ama gençliklerini gördüm. Çok gençler. 
Mesela bir tanesi daha 2019 tarihinde üye olmuş. Yani şimdi bu gülünecek tarafı da yok abi, 
gülünecek tarafı da yok bunun. Ama bu, bu 7 kişinin verdiği bu, yaptığı bu müracaat, 
disipline, yerini alıyor ve sevgili Başkanım da sizinle de bir hafif bir şey söyleyeceğim. Oraya 
bir iştirak edeceğini veya ilgileneceğini ifade ediyor. Şimdi bu derhal engellenmesi gereken 
bir husustu. Derhal. Herhangi bir disipline sevk olayı değil.  
Şimdi bu konuyla ilgili olarak değerli ve kendisini cidden çok takdir ettiğimiz, belagati, tatlı 
diliyle çok da sevinçle karşıladığımız, arkadaşımız, kardeşimiz, genel sekreterimiz, Kulüp 
sekreterimiz, aynı tüzük maddesinin kendisine getirdiği yükümlülükle, Yönetim Kurulumuz, 
başvuruyu DisiplinKuruluna sevk etmiştir diyor. Yani açıklama yapıyor. Yönetim Kurulumuz 
buraya tüzüğün kendilerine emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikâyetçi konumunda 
değildir. Şimdi şikâyetçi konumuna zaten olmayacak. Ama ne yapacak? Engel olacak. 
Durduracak, ne yaparsa yapsın. Bu benim kişisel görüşüm tabii, yanlış anlamayın beni. Bu 
benim görüşüm, zaten benden başka bunu söyleyen de yok. Dolayısıyla ben bugün, bugün 
sizlerden eğer destek olursanız, eğer yardımcı olursanız, zaten benim bildiğim bir Başkanımız 
var DisiplinKurulunda, geriye dönük yıllarımızın, benim kanımca en değerli Başkanlarından 
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biri, Alp Yalman oradayken, oradan ters bir karar çıkacağını zaten rüyamda görsem inanmam 
ama, gazetelere de yansımak suretiyle, Galatasaray’ınBaşkanını, DisiplinKuruluna, üyelerin 
sevk etmiş olmasını ben kabul edemiyorum, hazmedemiyorum. Hele bir de özel sebepleri 
olmasına rağmen. Olmaz böyle bir şey. Galatasarayımızda böyle bir şey olmaz. 
Şimdi değerli Başkanım, DivanBaşkanım, yöneticilerimiz ve Divan üyelerimiz, kulübümüz hep 
bahsediyoruz, böyle biraz kara bulutlar göstermek için söylemiyoruz biz bunu. İşte İbrahim 
kardeşim de söylüyor, bizler de, sizler de biliyorsunuz. Çok zorlu ve sıkıntılı bir yıl bekliyor. 
Camiamızın yönetimi, üyeleri, taraftarları ile asla bugünlere ihtiyacı yok. Karanlık günlere 
ihtiyacımız yok, yok. Çünkü karardıkça moraller bozuluyor, mücadele gücümüzü, başta 
yöneticiler olmak üzere, kaybederler. Bu böyledir. Her şeyden önce, ama her şeyden önce 
evvela aramızda saygı ve sevgiye ihtiyacımız var. Bütün üyeler adına söylüyorum. Az önce 
söylediğim münasebetsiz olayı da katarak söylüyorum. Lütfen sun’i gündemler yaratmayalım. 
Sadece işimize bakalım, sadece mücadelemize bakalım. Sözü nereye getireceğimi anladığınızı 
biliyorum.  
Şimdi ben, ben Başkanımız ve 7 genç kardeşimizden bu DisiplinKurulu olayının derhal 
durdurulmasını rica ediyorum. Artık bunu nasıl yaparlar bilmiyorum veya yapmazlar, onu da 
bilmiyorum ama ben kişisel olarak bunu ısrarla ifade ediyorum, Galatasaray’ınprestiji adına. 
Şimdi çabucak bir şey söyleyeceğim. Bu rakamlara hemen hızlı hızlı bakacağız, rakamla 
kimseyi üzmeyeceğim. Şimdi SayınBaşkanım, bildiğiniz gibi, evvelki gün, Sportif A.Ş. o iç 
karartıcı raporu ortaya koydu. Çok, çok taze tabii. Bunun da sizi ilgilendiren tarafı yok, ama 
hepimizi ilgilendiren tarafı var. Siz, biz, geçmiş yönetim, hepimizi ilgilendiren tarafı var. 
Şöyle birçok karanlık, birkaç, böyle dünya kadar rakam okumayacağım. Ama çok çarpıcı, 
zaten 70 küsur sayfadır o. O 70 küsur sayfayı bizim üyelerimizin %10 u okumaz. Okumaz. 
Ama esasında 70 sayfayı tamamını okumaya da gerek yok. Bana inanın. Zaten benden çok 
daha iyi bilen arkadaşlarım biliyor. O 70 sayfanın her üye, sadece 10 sayfasına baksa, 10 
sayfasına ne halde olduğumuzu görür. Ona göre önünü görmeye çalışır, niye öyle oldu diye 
sorar, merak eder. Baksa.  
Şimdi onu bir tavsiye edelim. Bakın son 1 yıllık rapor, yani 31.5.2021 in rakamı ile dönem 
zararı 433 milyon. Bir önceki yıl 47 milyon. 10 misli. Toplam yükümlülükler, 3 milyar 27 
milyon, bir önceki yıl 2,1 milyon, milyar affedersiniz. Öz kaynaklar eksi 757’yi bulmuş. Bir 
önceki yıl 319 milyon. Bir de teminatlar, az önce söylendi, Gürkan kardeşim de ifade etti 
başka bir şekilde, gruplar tarafından verilen, grup tarafından verilen temlik, nakit, teminat, 
5,6 milyar, bir önceki sene 2,1 milyar, grup tarafından verilen hisse senedi rehin ve ipotekler 
de 1.3, geçen sene 962 milyon, toplam 7 teminat vermişiz. Bu 7 milyar teminat demek, ne 
kadar bir borcun altında olduğumuz demektir tabii, yani hâlâ uçuyor gidiyor. Tabii yukarıdaki 
rakamlarda içinde bulunduğumuz aylarda yapılan harcamalar, girilen taahhütler yer almıyor. 
Son günlerde bayağı taahhütlere siz de giriyorsunuz, yani bazen tabii memnuniyetle 
taraftarlar, bazen aramızda olanlar da ama 7 milyon ama vadeli almışız, yahu bu da futbolda 
ilk defa, ben ilk defa görüyorum yani, vadeli alsak ne olur, peşin alsak ne olur? Zaten paramız 
yok ki. Yani paramızın olmamasını vadeye bağlamak suretiyle telafi ettiğimizi zannediyoruz 
Başkan, ben anlamıyorum bunu. Yani kusura bakmayın bunu, eleştiri için söylemedim ama 
yeri geldi de söylüyorum. Şimdi bu tablo yalnız bizim kulübümüz için de değil, çok yakından 
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bilerek söylüyorum, çok yakından bilerek söylüyorum. En büyük 4 kulüp, özellikle 3 ü için, 
%1000 aynı, nereye gidiyor bu iş? Nereye gidiyor bu iş? BikemHanım kardeşim gitti galiba. 
Ona soracaktım ama o gitti. Şimdi hakikaten ben söylemeye çalışıyorum bu futbol, bu 4 
büyük kulübü, öldürecek. Rica ediyorum sevgili Başkan, gençliğinle, sempatinle, burada bir 
çığır aç, bu vatandaşları bir araya getir, para harcamayı değil, parayı kullanmayı ve şu sporu 
yani katleden, Galatasaray’ı, büyük kulüpleri katleden şu futbolu, nasıl olur da rantabl hale 
getirebiliriz, bunun çözümlerini arayın. Yani 3 yıllık vadelerle, işte yaşı küçük şeyleri, vadeli 
transferler yapmakla bu iş düzelmez. Çok iddia ile bunu söylüyorum, sonuçta tek bir takım 
şampiyon olacaktır, bütün bu paralar, biliyorsunuz ben geçen gün de söyledim, o boyalı 
basın, birtakım futbolcu resimleri, devamlı. Her gün değişiyor. 4 büyük kulübe paylaştırılmak 
suretiyle. Ne oluyor ya ve sevinçle taraftarlar karşılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama sonuçta bir 
tek şampiyonluk var. Bütün kulüpler aynı derecede harcamaları yapıyorlar, bir tek 
şampiyonluk var. Bugün de geçen sene de tek şampiyon vardı. O da Beşiktaş’tı, şu gün 
baktığımız zaman da, ona rağmen, tek şanslı olan o, parası olan o, yani geliri olan o, ama en 
akıllı hareket eden de o galiba. Bana öyle geliyor. Şimdi son olarak sevgili Başkan, sizden çok 
önemli ricam şu, bunu siz oluşturursunuz, çünkü opsiyonunda, tek Genel Kurul ve tek 
maliyet. Yani bu Sportif A.Ş. efendim kulüp, dernek, işte bu biliyorsunuz, bütün konsolide 
hesapta ayrı, biz Haziran ayında 6 aylık konsolide rapor çıkacak biliyorsunuz. Şimdi biz 12 
aylık sportif aldık, gördüğümüz rakamlar önümüzde. Eylül ayının başında ve Haziran’ın 
sonunda konsolide rapor çıkacak. Onun içinde de olacak bu rakamların bir kısmı, ama 
konsolidasyonun getirdiği ilaveler de olacak. Yani şuna geliyorum, burada bulduğum felaket 
tablosu, rakamlar artarak, daha beter şekilde karşımıza gelecek. Şimdi bu mümkün. Dursun 
Özbek zamanında, Hüsamettin Kavi, tanıyorsunuz ve Başkan, benim de büyük ısrarımla, 
bakanlıklarla gittiler konuştular ve bugün ilgili bakanlığı, bu, tabii bu tek mali yıl, yani o 
malum kafa, hesap verme durumunda olan, halka açık şirketler, bunu orada yapabiliriz. Ama 
31 Aralık şeyi kaldıracağız artık, yani 1 Ocak-31 Aralık biz mizanları, mali tabloları kalkacak. 
Tek Genel Kurulyapılacak. bütün hepsi bir arada, buna gelmedikçe, bu işin sonu yok. Orada 
insanlar gecelerce sabahlara kadar uğraşıyorlar, muhasebeciler konsolidasyonu yapmak için, 
deliler gibi ve adım gibi mutlaka, mutlaka sapmalar vardır. Çünkü çorba gibi bir şey, Allah 
yardımcıları olsun. Şimdi onu yapmak için çalışıyorlardır. Konsolidasyon için, Haziran 6 aylığı 
var ya, şimdi ona uğraşıyorlar. Sizin arkadaşlarınız. Onun için, yani bunun için de tüzük, basit 
bir tüzük tadilatı lazım. Şey için, yani bunu ben büyük önemle söylüyorum. Eğer sizin 
döneminizde bu olursa, inanın Galatasaray’a çok büyük bir fayda getirmiş olursunuz. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayri Kozak’a teşekkürler. Sayın Taner Aşkın, buyurun. Tabii Başkanım, buyurun. 
Buyurun. 
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Çok birikmeden bir kısa cevap vermek istedim. Taner abi kusura bakma biraz, hani, 
birikmeden, unutmadan cevapları vereyim. Estağfurullah. 
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Şimdi Ayhan ağabey, iletişim konusunda bir tavsiyede bulundu. Zaten biz de aramızda 
gülüştük o sırada, önümüzdeki hafta yani en fazla 10 gün içerisinde üyelerimiz için bir 
whatsapp hattı açmayı planladık. Çünkü biz de rahatsızız, neden rahatsızız? Biz dinlemek 
istiyoruz, ama dinleyeceğimiz kanal tek değil, işte sosyal medya gruplarından geliyor, lise 
dönem grupları, biz istiyoruz ki, tek kanaldan haberdar olalım, her şeyi bilelim, gücümüz 
yettiğince de her şeyi cevaplayalım ve önlem alalım. Bunu paylaşmak istedim. Sizinle. 
Sevgili İbrahim ağabey, sizin saha ziyaretleriniz çok kıymetli. Lütfen devam edin. Biz de 
bunlardan çok faydalanıyoruz, tespitleriniz çok doğru, haklısınız. Arkadaşlarım çalıştılar, bu 
arada bir parantez açayım, danışman dediniz, hepsi Yönetim Kurulu üyesidir. Şirketlerimizde. 
Danışman değiller. Bizim oraya ilgili şirketlerimiz, çünkü biliyorsunuz biz seçim döneminde, 
şirketlerimizi ilgili alanlarında aktif kullanmak üzere Yönetim Kurulları, yani bir Yönetim 
Kurulu yapıp, herkesi diğer şirketlere yazmadık, o alanlarda, dijitalde, televizyonda, 
mağazacılıkta yetkin arkadaşlarımızın, yetkinliklerinden faydalanabilmek adına, onları da o 
Yönetim Kurullarına koyduk ki, onları da bugün biraz tanıma ve görme fırsatı buldunuz. 
Stadyumla ilgili karayolları konusunda sıkıntıyı zaten biliyorsunuz, fakat bu hafta bir başvuru 
yaptık, sadece dijital alan değil, kullanılabilen alanların tespiti ile ilgili. Hem Emlak A.Ş. deki 
arkadaşlarımız, hem biz bir yürüyüş yaptık yani karşı taraftan, metro tarafından başladık. Yani 
bizim taraftarımızın geçtiği bütün yolu yürüdük, stadın içinde de aynı geziyi, 2, 3 defa yaptık, 
tespit ettik. 
Burada Galatasaray’ın kullanılabilir değerli alanlarını ve yapılması gereken yatırımları 
çıkardık. Bunların bütçesini çıkardık, hatta şöyle söyleyeyim, o Aslanlı yolun, bugün yaklaşık 
bir iki saat toplantımız vardı. Orada güvenlik konusunu nasıl hallederizi, orayı daha hareketli 
bir meydan, hafta içi kullanabileceğimiz bir yere getiririz diye de çalışmalarımız var. Ama 
tespitinize katılıyorum, oradan daha fazla gelir yaratmamız lazım. Ama hemen olacak bir şey 
değil, belediyeden gerekli izinleri almamız lazım, evvelsi hafta Metro A.Ş. ile görüştük, metro 
girişine bir merdiven yaparak, o yolu dolaşmasın taraftarlarımız diye, onlarla da çok güzel bir 
görüşme yaptık, ayrıca da seferlerin sayısını artırma ve makas değiştirip, Yenikapı’ya kadar 
buradan taraftarımızın gideceği bir çözüm üzerinde onlar da çalışıyorlar. Onu sizinle 
paylaşmış olayım. 
Ada konusunda hukuki bir sıkıntımız var. Adanın üzerine henüz çıkamıyoruz. Tahliye kararı 
olmadığı için, maalesef kendi adamıza şu anda çıkamaz durumdayız ama aynı görüntü beni 
de çok rahatsız ediyor. Bir şekilde halletmek için çabalayacağımızı söyleyebilirim ama zaten 
onun arkasında hukuki süreç de devam ediyor.  
Sizin sorularınız bunlardı. Sayın Kamil Selçuk, birtakım serzenişlerde bulundu. Erdal abi çok 
özür dilerim karıştırdım. Şimdi evet, şimdi tabii ki biliyorsunuz teknik heyetler, ekipler, spor 
dallarında sürekli değişir. Ama bir sözünüze üzülerek duydum, arkadaş, dost ahbap ilişkileri, 
bu bizim sonuna kadar karşı olduğumuz bir şey, eğer böyle bir tespitiniz varsa, yani yetkinliği 
olmadan, arkadaş, dost, ahbap diye buralara getirilmiş ve yetkinliğine rağmen buraya 
getirilmiş arkadaşlarımız varsa, bunu lütfen tespitinizi bizimle paylaşın, biz de gereğini 
yapalım. Hiçbir kademede geçmişte olmayan bir şey değil bu. Ama geçmişte bu tür şeyler 
oldu ama biz burada söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Ahbap çavuş ilişkisi ile, arkadaş 
ilişkisi ile burayı yönetmeyeceğiz. Atamaları da öyle yapmayacağız. İşten çıkarmaları da öyle 
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yapmayacağız. Sadece Galatasaray ve iş yapabilme kabiliyeti, Galatasaray’ı ileriye taşıyabilme 
kabiliyetini analiz ederek görevlerin başına arkadaşlarımızı getiriyoruz. Burada da Yönetim 
Kurulu arkadaşlarımı seçerken de bu ehliyette arkadaşlarımızı seçtik, onların yetkinliklerine 
de güveniyorum, aldığı kararların da arkasındayım. O kararların sonucunda, arzu ettiğimiz 
sonuç gelmezse de o sonucun da sorumlusu benim. Ama dediğim gibi, arkadaş, ahbap, eş, 
çavuş, bu ilişkiler Galatasaray’da bizim dönemimizde olmayacak, eğer ispatı varsa da lütfen 
herkes bizimle paylaşsın. 
Kürekte görev değişimi oldu, doğrudur. Spor bu. Nasıl yönetimlerde 3 sene, belki 3 sene 
bitirirsek, 3 sene sonra veya daha erken burada görev değişikliği oluyorsa, Galatasaray’ın her 
şubesinde görev değişimi olabilir. O görev değişiminin getirdiği sonuçları görmeden, lütfen 
görevin başına gelen arkadaşlarımızı yargılamayalım. Çünkü Galatasaray’da birtakım 
alışkanlıklarımız var, kişilerle alakalı, o kişilerin o görevde kalması, o şubeyi daha iyi hale 
getirmiyor. Biraz zaman, süre vermek lazım. Sonra tabii ki istediğimiz sonuçlar gelmezse, 
eleştiri hakkınız çok büyük saygıyla karşılarım, o hatalıysak veya sonuç yaratamadıysak da 
orada kendimizi eleştirir, tekrar düzeltmeyi yaparız. 
Olgulara değil, algılara kanmayın dediniz, zaten ona çalışıyoruz. Algılarla hareket etseydik 
bugün transfer satenimiz çok farklı olurdu. Onu da birazdan daha değineceğim ama algıyla 
Galatasaray’ın yönetildiği için buraya geldiğini düşündüğümüz için algılarla hareket 
etmiyoruz, fakat bazen de olgu gibi gözüken algılar olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. 
Şimdi Hayri ağabeyciğim, teşekkür ederim, sizi zaten dinledik, bugünkü sunumda 
arkadaşlarımızın sizinle paylaşım şeklinin de sizi biraz olsun geçen hafta eleştirdiğiniz konuda 
tatmin etmiş olmasına çok sevindim. Birkaç konu söylediniz. Disiplin konusu. 
Şimdi biz seçime girerken, bütün kurullarımızı oluştururken, ben şuna dikkat ettim. Bağımsız 
hareket edebilecek, Galatasaray’ın şahıs olarak güvenebileceği ve inandığı insanlar Başkan 
olsunlar. Bu Denetim Kurulu için de geçerli, SicilKurulu için geçerli, Disiplin Kurulu için geçerli 
ki, zaten Disiplin Kurulunun başındaki Alp abi, hani sağ olsun, biz de onurlandık. Normal bir 
şekil değil, sağ olsun çok onurlandırarak bu görevi kabul ettik. Alp ağabeye bu görevi teklif 
ederken, SayınBaşkanımıza, sebebi şuydu. Geçmişte Disiplin Kurullarında, dönem 
belirtmiyorum. Çok vicdanları yaralayan, kendini desteklediği için ceza verilmeyen, 
desteklemediği için ceza verilen aynı fiillerde, aslında biraz önce SayınBaşkanYardımcımız 
RezanBeyin, federasyonun yaptığı işi biz disiplinde yaptık. Yani aynı fiil, farklı ceza, olayı. 
Herhalde burada kimsenin itirazı yok. Bu yüzden Alp abiyi getirdik oraya ve ekibini de o 
yüzden öyle kurduk. Neden, Galatasaraylı ile tartışmayan, Galatasaraylı vereceği kararlarda, 
Galatasaray’ın örf, adet, davranış biçimini çok iyi yaşamış, içselleştirmiş ve Galatasaraylı 
vicdanı ile karar verecek biri olduğu için. 
Şimdi biz yönetime geldiğimiz zaman, yani biz de istemiyoruz, inanın, yani ben de o kadar çok 
zaten polemiğin içindeyiz ki, yani bir de iç polemiklerle uğraşmayı istemiyoruz. Fakat tüzüğün 
bize emrettiği bir görevimiz var. Şimdi biz o dilekçeleri şöyle birinci toplantıda, bu dilekçe 
gelmeden şöyle bir karar aldık. Bize gelecek her türlü disiplin başvurusunu, biz bakmadan 
DisiplinKuruluna sevk edeceğiz, bunu niye verdik? Bu kadar, şimdi iki kural var orada, eğer biz 
sevk etmezsek, 15 gün sonra zaten üyenin kendi başvurma şansı var DisiplinKuruluna. Dedik 



35 
 

ki, bizim iletmememiz şu anlama geliyor. Bu kadar yetkinliklerle dolu, eski bir Başkanımızın 
başında olduğu DisiplinKurulu adına, biz o görevi üstlenip ön eleme yapıyoruz.  
Biz de dedik ki bu ön elemeyi yapmayacağız, onlar incelesinler her türlü şeyle, bize 
tavsiyelerini yapsınlar, tavsiyeleri sonucu ne karar verileceğine bakarız. Ama bilaistisna gelen 
her dilekçeyi, içine bakmadan, içeriğine bakmadan ilettik. Burada bazı, bu kadar ciddi bir 
dosya olması ile beraber, gerçekten de bazı komik dosyaları da sevk ettik, hatta ya bunları 
niye sevk ettiniz dediler. Biz sizin görevini üstlenmek istemiyoruz, bugün bize basit görünen 
bir sevk isteği, disipline sevk isteği, yarın size ciddi gelebilir. Onun için öyle bir prensip 
belirledik. Bu dosya da o çerçevede, Yönetim Kurulumuzun o görevi, yani tüzükte belirtilen 
görevi çerçevesinde sevk edildi. Arabuluculuk konusunda da sizlere de büyük görev düşüyor. 
Yani sizler de lütfen orada duayenlerimiz olarak, büyüklerimiz olarak, ki bu DivanKurulu 
sizlerden oluşuyor, orada arabuluculuk sadece bu dosya konusunda değil. Birçok dosya 
konusunda, burada da sizlere ricacı olduğumu kabul edin, siz de lütfen ilgili kişilerle görüşün, 
zaten DisiplinKurulunda böyle bir karar, ne karar çıkacağını ben bilmiyorum. Çünkü baştan 
itibaren onlara konularında bağımsız olduklarını, hiç kimsenin isteğini yerine getirmemelerini 
ve Galatasaray’ın vicdanında yara açmamak üzere adil karar almalarını rica ettim. Allahtan 
başka bir şey de beklemiyoruz. Ama arabuluculuk konusunda da yönetimin yapması biraz 
bize ilave bir yük getiriyor, onun için o yükü de biraz paylaşmanızı rica edeceğim. Eğer böyle 
bir beklentiniz varsa. Bizim görevimiz tüzük çerçevesinde, kulübü yönetmek ve kulübümüzün 
kat’a, asla ihlal edilmemesini sağlamak. Üyelerimizi de takdir edersiniz ki, genç üyeler, yeni 
üyeler, sonradan üye olmuş Galatasaraylılar olarak ayıramayız, onun için burada siz 
duayenlerimize de biraz görev düşüyor, sizlerden ricacı oluyorum bu konuda, eğer böyle bir 
görüşünüz varsa. 
Şimdi İbrahim ağabey de değindi, Hayri ağabey de değindi. Evet çok kötü bir finansal tablo ile 
karşı karşıyayız, buyurun abi.  
 
Hayri Kozak 
Soğumasın diye, çok özür dileyerek. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Hayrettin Kozak, kayda geçmiyor. Geçen haftaki, geçen ayki konuşmalarda, tam 
çözümlemesi yapılamadı çünkü.  
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Mikrofonu yollar mısınız? 
 
Hayri Kozak 
Evet, buyurun SayınBaşkan, dinliyorum. SayınBaşkan, benim orada ifade ettiğim, herhangi bir 
disiplin olayı değil, asla da benim haddim değil, öyle duayenmuayen olmak meselesi, asla 
değil, hiçbir duayenin de hakkı değildir. Disiplin Kurulunun işine karışmak, ben sizden gayet 
samimi ve kalben konuşuyorum.  
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Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Ben de samimiyim. 
 
Hayri Kozak 
Benim sizden beklediğim tek cevap şuydu. Ben hata ettim. Neden? Söylüyorum. 53 yıl benim 
yaşam, Galatasaray’daki yaşamım, bir tek kere böyle bir olaya şahit olmadım. Sordum, geride 
var mı? Hayır. 100 küsur senelik koca Galatasaray’da, ilk defa disipline bir Başkan veriliyor ve 
atılma maddesiyle. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil, yani ben inanın, her gün gazetelere 
baktım, ya hiç itiraz eden olmuyor. Kimse de itiraz etmiyor. Ha şu var. Belki de arkadaşlarımız 
memnun. Bir öyle ters düşünen, alaturka düşünen belki ben varım, ama ben mezara girsem, 
aynı lafı söylemeye devam ederim. Benim sizden kişisel ricam, bu olayı durdurun, lütfen.  
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Sevgili Hayri ağabey, aile arasındayız zaten, burası bir aile. Hata yapma konusunda 
anlaşmamak üzere anlaşıyoruz sizinle. Çünkü ben gerçekten hata yaptığımı düşünmüyorum. 
Tüzüğün gereğini yaptığımı düşünüyorum. Ama bir Galatasaraylı olarak da yani burada görüş 
de belirtmek istemiyorum. Çünkü benim görüş belirtmek haddime değil, disiplin Kurulumuz 
bir görüş oluşturur, ondan sonra paylaşır. Orada da taraflı, tarafsız yanlış sevk edilmiştir, 
konu yanlıştır vesaire gibi bir görüş belirtmek istemiyorum ama bu konuda bence 
anlaşmamak üzere anlaşalım, ben de sizin tarafınızdan olayın görünüşüne saygı duyuyorum. 
Şimdi mali yıllar konusuna gelince, mali yıllar konusuna gelince, %100 haklısınız. İlk önce 
Olağan Genel Kurulu, gecikmiş Genel Kurullarımızı, Mali Genel Kurullarımızı yapıp, Ekim ayı 
gibi hızlı bir acil tüzük değişikliği ile hem mali yılları eşitleme, denetleme kurullarının ayrı, 
yani camiamızın aslında Galatasaray’ın işleyişi konuşunda mecbur olduğunu düşündüğü 
değişiklikleri hızlı bir şekilde yapacağımız, tartışılacak konuların olmadığı bir hızlı tüzük 
değişikliği, tüzük Genel Kurulu planlıyoruz, eğer pandemi ile ilgili ilave bir sıkıntı çıkmazsa, 
inşallah bu sene sonuna kadar haklı olduğunuz o mali yılların eşitlenmesi ve elma elma bütün 
bu resme bakabileceğimiz şekle sokmayı arzu ediyoruz. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen aramızdaki konuşmaları, salonda şey yapalım. Ara verelim. SayınBaşkan devam edin 
lütfen. 
 
Kulüp Başkanı Burak Elmas 
Şimdi son bir cevap, son bir soruya cevap vereceğim. Evet haklısınız, Galatasaray’ın yatırım 
yapacak kaynağı yok ama,Galatasaray’ı kapatamayız. Bu sene transfer stratejisinde şöyle bir 
şeyi uyguladık. Bakın ufalma bir anda frene basarak olmuyor. Şimdi %20 taahhüt verdiğiniz, 
ufalma, bankalara imza attığınız sözleşmede, 4 oyuncuya, bahsetmiş olduğunuz o 600 milyon 
TL veya 55 milyon Euro, ben öyle görüyorum bütün maliyetlerle, %40’ını neredeyse 4 
oyuncuya veriyorsunuz. Brüt maliyeti bu sene Falcao’nun bu sene 9,5 milyon, oynarsa, dolar. 
Şimdi bu küçülmeyi, bu kontratı, serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor. Biz ne 
yapmaya çalışıyoruz, genç, Galatasaray’a yakışan oyuncuları, düşük ücret maliyeti ile ve 
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vadeli bonservisle yeni bir takım ve düşük maaş bütçesi yaratmaya çalışıyoruz ve bu 
oyuncuların hepsinin de satılabilme kabiliyetine bakıyoruz. Çünkü biz sadece yani oyuncu 
olarak, şampiyon olarak, dediğiniz gibi şampiyonlar ligi artık ön elemesiz bitti. Önümüzdeki 
sene artık 4, 5 senede, direk katılmadan gelen geliri güzel kullanabilseydik keşke, maalesef 
yeteri kadar iyi kullanamadık. Ama son kez Beşiktaş kullandı, bundan sonra herkes ön eleme 
oynayacak. İşte görüyorsunuz bu sene ikinci olan takım, 3 tane ön eleme oynamak zorunda. 
Hem Avrupa kupasında, hem UEFA da, ülkemizin sorunu bu. Ama biz üzerimize düşen bu 
futbolda, Türk sporundaki liderliği zaten görmüşsünüzdür, yapmaya çalışıyoruz, bunun 
dışında da gelirlerimizde de belirsizlikler var. Yani işte pandemi ile sebebiyle %50 seyirci ile 
oynayacak, naklen yayında hâlâ bu senenin bedeli belli değil. Yani bu senenin ödemesini hâlâ 
alamadık, bunların hepsini çözmeye çalışıyoruz, ama ana amacımız, yönetilebilir bir bütçe, 
gelirimize göre yönetilebilir bir bütçe oluşturmak. Bunun bir ara geçiş dönemi olacağı 
muhakkak. Hızlı aksiyonlar almaya çalışıyoruz, birtakım sert aksiyonlarımız da olacak. Biz 
kimseyi tatmin etmek için değil, Galatasaray’ın geleceğini kurtarmak için ve aydınlık bir 
geleceğe taşımak için aday olduk ve kazandık ve bundan sonra da aynı şeyden sapmadan 
devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
SayınBaşkana teşekkür ederiz. Sayın Taner Aşkın sizi beklettik. Buyurun. 
 
Taner Aşkın 
Sayın Divan Başkanım, SayınDivanKurulu üyeleri, SayınBaşkan, Sayınhazirun, muhterem 
hanımefendiler, beyefendiler, müsaade ederseniz şunu çıkarayım. Konuşmama başlamadan 
önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ben geçen toplantıda dinleyici olarak can kulağı ile her şeyi dinledim, yepyeni bir yönetim, 
yepyeni bir Divan, ikisinin başlangıcı da aynı noktada geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim, gerek 
Divan heyetine, gerek yeni Yönetime, başarılar diliyorum, inşallah Galatasaray’ın beklediği, 
en azından çok şeyi başaracaklar. İnancım da o yönde. Ama söylemeden geçemeyeceğim çok 
önemli hususlar var. Burada bazı şeyler gözden kaçıyor. Onlara çok dikkat etmek zorundayız. 
Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'de yalnız başına futbolu temsil etmiyor. Birinci önemli şey 
bu. Mesela neler var? Mesela şu var. Şu anda mecliste alt komisyondan çıkmış, gündeme 
gelmiş, Eylül ayında tatil olmasaydı, konuşulacak bir konu var. Spor kulüpleri yasası var 
beyler. Bakın çok acı söyleyeceğim şimdi, bir süre sonra biz burada dernek üyeleri olarak ne 
söylersek söyleyelim, hepsi lafı güzafta kalacak. Dikkatinizi çekiyorum. Ayıracaklar, ayırıyorlar 
yani. Artık yok, ben açık söyleyeyim size. Net söyleyeyim. Bütün kulüplerin hepsine şu anda 
süratle hele hele belediyelerle, iktisadi teşekküllerle alakalı olanlara aciliyetle, derhal anonim 
şirketler kurun diyorlar ve bunu federasyon tebliğ ediyor. 
Şimdi bir kere bastığımız taşı çok iyi bilmek zorundayız. Bu taşa basıyorsak, bundan sonra 
nereye basacağımızı da görmek zorundayız. Eğer o taş yosunlu ise kayar düşeriz. Çok dikkat 
etmek zorundayız. Çok dikkat etmek zorundayız. Ben şöyle söyleyeyim, evet SayınYönetim, 
Burak Başkanın nezaretinde bir işe başladı. 45 günlük, yapmış oldukları her şey, yapılması 
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gereken, çok daha önce yapılması gereken şeylerdi bunlar. Bu kürsüden ben çok tenkitlerde 
bulundum. Çok kötü insanlarla çıktı adım, ama ısrarla, inatla devam ediyorum. Hâlâ da 
devam ediyorum, ama öneri getiriyorum, birtakım şeyler söylüyorum. Dinlenir, dinlenmez. 
Olur, olmaz. Ama netice itibariyle ben bir üye olarak, bir Galatasaraylı olarak, kusura 
bakmayın ben Hayri Beyden de biraz daha fazla Galatasaraylıyım, ben 70 seneye yakın 
zamanı doldurdum Galatasaray’da. Yani evet, yani böyle bakarsam da birçok şeye de 
değineceğim biraz sonra. 
Benim yani Galatasaraylılığıma, Galatasaray terbiyeme uymuyor. Yani hem şöyle söyleyeyim, 
kurallar olarak uymuyor, hem de yaşam tarzıma uymuyor. Bir türlü yani kendimi o tarafa 
adapte edemiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi SayınBaşkanım, çok zor bir görev aldınız, 
söylemeye gerek yok ama söylüyorum. Gelecek tehlike, gelecek fırtına şu anda hazır, 
bekliyor. Meclis açılır açılmaz bu kanun çıkacak, ilk veya ikinci haftasında kesinlikle çıkacak. 
Bunun yolu, izi yok yani. Evet, bizlerin bankalara borçlandırılması, şunları, bunları, hepsi bir 
plan dahilinde yapılıyor. Ama bunu da şöyle söyleyeyim. Bu yapılan planda sadece Türkiye 
söz konusu değil, dünyayı 4’e bölmüşler, Amerika’da futbol, dikkat ediyorsanız, Kuzey 
Amerika’da artık yani Birleşik Amerika Devletlerinde futbol popüler bir spor haline gelmeye 
başladı yavaş yavaş, transfer piyasaları büyümeye başladı, Avrupa'da bir futbol, Ortadoğu’da 
bir futbol. Merkezi Türkiye olmak kaydıyla, Ortadoğu’da bir futbol ve Uzakdoğu’da bir futbol, 
merkezi Çin, veya Japonya olmak kaydıyla.  
Şimdi burada UEFA da çalışıyor, FIFA da çalışıyor, bir düzen içerisinde, çünkü artık futbol 
temaşa zevkini kaybetti, futbol, futboldan para kazanamaz hale geldi. Futboldaki harcamalar 
hiç kimsenin ödeyemeyeceği mertebelere erişmeye başladı. Böyle bakarsak olaya, şöyle 
söyleyeyim, mesela birtakım kulüplerle iyice içine girdiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki o 
kulüplerin hasılatlarında, seyircilerinde %50 den fazla düşüş var. Nasıl var? Bunu sadece 
koronaya bağlayamazsınız, korona ile ilişkisi var ama şöyle, felsefe değişti, artık insanlar 
futbolu temaşa zevki olarak görmek istiyorlar. Oraya gittiklerinde tatil yapmak istiyorlar, 
piknik yapmak istiyorlar, çocuklarıyla, aileleriyle eğlenmek, vakit geçirmek istiyorlar. Bunun 
için futbolun üzerine düşüyorlar. Yani toplumu kendine çeken bir spor bu. Dolayısıyla, artık 
burada, burada futboldan para kazanmanın dışında, başka kaynakları devreye sokarak para 
kazanmanın yollarını bulacağız, veya bu insanları daha çok çekmeye çalışarak, bunları 
kulüplere bir şekilde bağlama yollarına gideceğiz, yani futboldan para kazanmak artık, hele 
hele bu masraflarla, bugünkü şartlarla, %25, %30, %40 kapasiteyle oynayacaksınız. Nasıl 
oynayacaksınız? Masrafınızı bile karşılamayacak. Şimdi buna göre de bir para alacaksınız. 
Hangi parayı alacaksınız? Reklam parası, ilan parası, sponsorluk parası. Bunlar sizi tatmin 
etmeyecek, onun için başka kaynaklardan gelir temin etme zorunluluğu var. Bunu 
unutmayalım, benim özellikle şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde şu anda söyleyecek bir şeyim 
yok. Ben 100 günün dolmasını bekliyorum ama yani, ama kusura bakmayın, evet, yavaş yavaş 
söyleyeyim, peki o zaman söyleyeyim, bir dakika, bir dakika, müsaadenizle. Müsaadenizle. 
Benim SayınYönetimden özellikle bir ricam var.  
Bir hakikaten benim notlarımın esasında var bu çok önceden yazılmış notlar bunlar. Kurumsal 
yapılanma, hakikaten bugün bahsettiğiniz için, aydınlattığınız için teşekkür ediyorum. Hızınızı 
kesmeden devam etmenizi temenni ediyorum. Galatasaray’ın çıkışında en önemli 
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faktörlerden bir tanesi bu. Ne olursa olsun, yani duvar varsa yıkıp geçelim. Ama buradan 
ayrılmayalım. İkincisi, radikal kararlar alın ve radikal kararlardan vazgeçmeyin Yönetim Kurulu 
olarak. Sonu nereye giderse gitsin arkadaşlar, siz Galatasaray’ı yönetmek üzere geldiniz, biz 
de size inandık, oylarımızı verdik. Dolayısıyla bizim sizden yegâne talebimiz, bu 
kararlarınızdan geriye adım atmamaktır. Üçüncüsü, liyakate göre eleman atamak, özellikle 
profesyonel çalışan insanlar için söylüyorum. Kimse şah değil, padişah değil, dolayısıyla çok 
dikkatle bir şey söylemek istiyorum. Profesyonel çalışan arkadaşların da istisnasız kim olursa 
olsun, bugünden, bu kürsüden dikkatlerini çekiyorum. Galatasaray’daBaşkanlık sistemi 
vardır, Galatasaray Başkanı, Galatasaray Başkanıdır. Profesyonel çalışan kim olursa olsun, 
isterse 50 senelik Galatasaraylı olsun, isterse geleceğinde, geçmişinde pardon af edersiniz, 
büyük başarılara imza atmış olsun, ama profesyonel çalıştığı sürece, Galatasaray Başkanının 
üstünde değildir veya onunla eşit de değildir. Açık açık söylüyorum, eğer öyle bir hakkı iddia 
ediyorsa, o görevi bırakır, gelir buraya, ben bu görevi bıraktım, Galatasaray’ın üyesiyim, 
Divan üyesiyim, burada konuşur veya Başkanlığa tabi olur. Böyle saçma şeylerle Galatasaray’ı 
ayrıştırmanın hiçbir alemi yok. Bakın ben devam edeyim burada, sonra başka bir yere daha 
geleceğim, yine bu konuyla alakalı. 
Bizim en büyük sıkıntımız, en büyük sıkıntımız, paylaşım, şeffaflık ve dayanışma. Bunları 
sağlayamadık maalesef. Sağlayamadık. Bunun çeşitli sebepleri var. En başta gelen sebebini 
de söyleyeyim. Buyurun, tüzük. Tüzük. Biraz evvel Sayın Hayrettin Kozak’ın söylediği her şey 
bu tüzükte yatıyor. 110 uncu madde. Nasıl bir madde? Arkadaşlar kusura bakmayın, biz 54 
tane, 55 tane toplantı yaptık. Aşağı yukarı 2 seneye yakın bir tüzük tadilatında çalıştık. Peki, 
soruyorum size. Ne yaptık? Her şeyi yaptık. İyi olabilmesi için her şeyi yaptık. Atladığımız 
olabilir mi? Olabilir. Peki ne zaman yaptık? 2010 senesinde yaptık, 11 senesinde yaptık. Bakın 
10 sene geçti, bizim yaptığımız tüzük, 3 tane Başkan geldi, gitti, 3 tane Başkan. Ben takip 
ettiğim halde, ya iyidir kötüdür, Divana getirin tartışalım, ondan sonra da götürelim, karar 
çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Yani illa bizim dediğimiz olacak diye bir taassubumuz da yok. 
Ama ne oldu? Maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum. O tüzük çıkarılmaması için, 
çıkmaması için bilmiyorum şimdi o tüzük Burak Başkana devredilmiş olması lazım, yani yok 
böyle bir şey, onu da biliyorum yani etmediklerini, net biliyorum yani.  
Şimdi bakın bunlarla, bunlarla Galatasaray bir yere gelmez. En önemli şey, bakın bugün sizin 
gündeminizin içerisinde yok. Ama bu 100 günlük sürecin içerisine, belki de çok yakındaki en 
arkasına, muhakkak tüzük şeyini koyun, bakın çok önemli. Tüzük ve Galatasaray, hele, hele 
bundan sonraki olacak statüde yani şirketler ayrı, Kulüp bir tarafa düşecekse, kesinlikle 
tüzüğün değiştirilmesi lazım, kesinlikle.  
Bakın birçok hukukçu arkadaşımız var burada, ben onu, bunu bilmiyorum. Ben şöyle bir şey 
söyleyeyim. Ben Galatasaray’ın içerisinde futbolla doğdum, Galatasaray’ın içerisinde 
kulüpçülüğü öğrendim, Galatasaray’ın içerisinde haysiyet sahibi, şahsiyet sahibi olan 
insanlarla tanıştım, onlardan çok büyük feyzler aldım. Dolayısıyla bu bilgilerimi paylaşıyorum. 
Sakın ha yanlış anlamayın, asla muhalefet değil, asla bir şey yok. Ama benim bunları sizlere 
söylemem lazım, dolayısıyla bugün şu hitabım lütfen yanlış anlaşılmasın. 
Evet, kararlılık, itimat ve güven çok önemli. Yani sizin kararlılığınız, bizim itimadımız ve 
güvenimiz çok önemli. Bunu lütfen unutmayın, yani bir tavsiye olarak söylüyorum. Burada 
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hepimizin gayesi şu, Galatasaray’ın değerini yükseltmek, marka değerini yükseltmek, 
Galatasaray’ın dünyada zaten tanınan bir ismi var, bir cismi var. Bunu mümkün olduğu kadar 
en iyi, en yüksek mertebeye getirmek, bu tabii sizin Yönetim olarak göreviniz, benim 
söylemeye şeyde yok, pek gerek de yok esasında. Yeni gelir kaynakları. Onu da söyledik. 
Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yıllardır Hayri Bey kürsüye çıkar, hep mali konulardan konuşur. 
Ya millet sıkılır, ya şöyle olur mu, böyle olur mu falan mı, filan mı? Ama Hayri Bey bir şeyi 
doğru söyler. Arkadaş, tasarruf, tasarruf der Hayri Bey, tasarruf. Tasarruf. Kazanıyorsunuz da 
ne oluyor? Tasarruftan ne haber? Bakın ayaklardan bir tanesi de tasarruf. Hayri beyin yıllardır 
söylediği bu lafı, şimdiye kadar hiç kimse kaale almadı. Borç, kulübün borcu, ben 
borçlanayım, Kulüp ödesin. Nasıl ödeyecekse, ödesin. Benden sonra gelen, düğün, bayram. 
Yok öyle bir şey, yok. Neyse, bu konulara burada noktayı koymadan önce bir şeyi daha 
söylemek istiyorum.  
Bu tüzüğün muhakkak bir tadilata uğraması lazım. Ben lütfen, efendim. Ben şunu hemen arz 
etmek zorundayım. Evet, bir yanlışlık var, bir Galatasaray’ın yani şöyle söyleyeyim, genlerine 
uymayan bir yanlışlık var. Bu tüzük öyle yazıyor diyerekten özellikle bu yapılan hareket son 
derece yanlış. Yani Galatasaray’a hizmet etmiş bir Başkan, özellikle bakın Başkanlık makamı, 
bu konuda bir şey söyleyeceğim. Bunu kamuoyu bilmiyor, Galatasaray kamuoyu. Bir tek, bir 
tek bizler biliyoruz, söylemedik bugüne kadar. Bu neydi biliyor musunuz, biz ibra edilmedik 
beyler, Sayın Adnan Polat’ın yönetiminde bizler ibra edilmedik, ama Sayın Adnan Polat’ın o 
gün o kongrede bütün baskılara rağmen, direnmesinin sebebi bizdik. Niye bizdik biliyor 
musunuz? Galatasaray Spor KulübüBaşkanlık makamı bu tip bir ayaklanma ile olmaz, 
değiştirilmez. Gideceğiz, 28 inci maddeden bir ay içerisinde burayı kongreye götüreceğiz. 
Başkan lütfen böyle bir şeyi kabul etme dedik. Evet, Galatasaray Başkanlık makamı çok 
yüksek bir makam, erişilmesi de çok zor bir makam. Galatasaray Başkanlık makamını, iştigal 
etmiş veya o mertebeye erişmiş insanların müsaade edin bir ayrıcalığı olsun, o insanlar da, 
hele, hele, hele, hele hele, iki saat önceki durumunu söyleyeyim, Sayın Mustafa Beyin, şu 
anda, şu anda. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Taner Aşkın, burada hasta haklarına da giren.  
 
Taner Aşkın 
Kestim zaten, orada kestim. TamamSayınBaşkan, yani bir şey yapmak istemiyorum. Bir 
acındırma hissi uyandırmak istemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın, öyle bir şey yok asla. Ama 
şunu söyleyeyim, Galatasaray Başkanlığı yapmış insanların, Galatasaray’da bir çivi çakmış 
insanların, yani hele hele, son zamanlarında bu tip şeylere, bizim camiamız olarak, etik 
olarak, yani kabul edilebilecek bir husus olarak görmüyorum, kusura bakmayın. Hayrettin 
beyin sözlerine %100 katılıyorum. Yani biz böyle bir şeylerle yetişmedik, böyle bir şeyleri 
görmedik. Kabul edemiyoruz, biraz da belki yaşımızın eskiliğine verin, kusura bakmayın. Ama 
gerçek anlamda şunu söylemek zorundayım. Bizim bazı şeylerde, çok hassas davranmamız 
lazım, şimdi Sayın Alp Yalman’ın üstüne yıkılmış bir şey var. Yani daha doğrusu yıkılan bir şey 
var. Bu tüzükten kaynaklanıyor, hiçbir şey yok burada.  
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Yani ama SayınBaşkan, kanunun da tanıdığı, iki tane önemli kurul var. Bir tanesi Yönetim 
Kurulu, bir tanesi Denetim Kurulu, ötekiler intern, yani sizi bağlayan sadece kanuna karşı olan 
sorumluluğunuz, içerideki intern birtakım şeyleri, orada bu var, oraya bunu atadık falan diye 
yorumlarsanız, yanlış olur. Ben, benim şahsi kanaatime göre yanlış olur. Beni bağışlayın ama 
ben bir ricada bulunacağım. Yani eğer elinizde bir imkân varsa, aracı filan da değil, siz 
Galatasaray Başkanısınız, söylediğiniz son söz sizindir. Bu şeye bir çare bulun, yani çare 
demeyeyim, bu işi çözün işin açıkçası, benim şahsi şeyim de bu sizden, istirhamım da bu. 
Şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki, bundan sonraki yaşanacak çok şey var. O 
yaşanacak çok şeylerde, Galatasaray’ın ilk ihtiyacı olan şey, birlik ve beraberlik. 
Ayrışmadan kurtulmalıyız arkadaşlar, bunun hiç başka bir yolu yok. Öyleydi, böyleydi, demek 
şartıyla bunun bir izahı da yok. İşin gerçeği ortada, biz ayrıldıkça, biz bölünmeye başladık, bizi 
bölmeye çalışacak insanlar çok daha fazlalaşacak. Çok daha fazlalaşacak. Ne kimsenin, 
kimseden bir şeyi yok, biz Galatasaraylıyız ya. Öyle bir şey yok. Hepimiz biriz, hepimizin sesi 
de bir, yüreği de bir. Bundan kimsenin bir tereddüdü yok. Ama rica ediyorum SayınBaşkan, 
en önemli, en önemli nokta, Galatasaray’ı bir araya toplamak. Lütfen rica ediyorum. Yani eski 
bir üye olarak deyin, eski bir kardeş olarak deyin, eski bir ağabey olarak deyin, ne derseniz 
deyin, ama Galatasaray’ın en büyük derdi, bir, birincisi, bu tesanütü sağlamanız, her şey 
buradan geçiyor. İkincisi de sizden rica ediyorum. Şu bizim yaptığımız eski tüzüğü bir 
buldurun, bir okutun. Bir şeyler varsa, rica ediyorum, ne olur, en kısa zamanda bunu getirin, 
şundan kurtulalım. Bakın bu tüzüğü de anti parantez söyleyeyim, yapan yönetimde ben 
varım, evet, maalesef. Maalesef. Ama onu da söyleyeyim, hakkımızı da yemeyin yani. 17 sene 
sonra yaptık yani. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Taner abi, toparlayabilirsek, toparlayalım lütfen. 
 
Taner Aşkın 
Bağlıyorum merak etmeyin SayınBaşkan, en son konuşmacı benim herhalde. Yani birisi daha. 
Peki, efendim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler Sayın Taner Aşkın’a. Sıradaki konuşmacımız Sayın Murat Gönenç, ondan sonra 
Prof. Dr. Ahmet Özdoğan. Sayın Ahmet Özdoğan. 
 
Murat Gönenç 
Saygıdeğer Başkanlarım ve DivanKurulu üyelerim. Ben geçen hafta, Almanya’dan bir tane 
Galatasarayın amatör branşlarına sponsor buldum, Başkanımız Burak Elmas beye telefon 
ettim, ulaşamadım. Aynı zamanda mesaj attım, ulaşılmadı. Adamla biz Salı günü buraya 
geldik, stadı gezdirecektik. Sağ olsun, DivanBaşkanımız, kişi ile ilgilendi. Bir resim çektirelim 
dedik, bir televizyona gidelim dedik. Resim çektireceğimiz yerdeki kişi, saha müdürü Ali 
Çelikkıran ve televizyonun müdürü, Bahri Havadır, bizi terslediler. Liyakatsiz insanlarla lütfen 
çalışmayalım.  
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O insan buraya, amatörlere sponsor olmak için geldi ve özellikle getirdim, onların yanında 
madara olduğumuzdan maada, adam da ertesi gün çekti gitti. İkincisi de bir de rica ediyorum, 
Divan üyelerine, ya daKulüp üyelerine bir diyaloğunuz olsun, geliyoruz, mesela bir şey 
konuşacağız veya bir şey yapacağız, 15 dakika kapıda nöbetçiler beklettiriyorlar, ediyorlar, 
haklıdırlar. O kişiye ulaşamıyorlar, toplantıları vardır. Ama en azından muhatap olabilecek 
birisini bulursak iyi olur. Bir de benim kızım 5 senedir üye olamadı. İnşallah bu şeyden de, 
sizden de bunu rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Ahmet hocam. Buyurun Sayın Ahmet Özdoğan. 
 
Ahmet Özdoğan 
SayınDivanBaşkanlığı, Sayın Yönetim KuruluBaşkanımız, yok. SayınDivanKurulu üyeleri, ben 
hep basın emekçileri ile başlardım ama biliyorum ki, Sayın basın emekçilerinde yine geçen 
sefer olduğu gibi, bu sefer de kendileri buraya giremiyorlar. Herhalde pandemi nedeniyle. 
Şimdi ilk önce şunu arz etmek isterim. Geçen hafta bir mail aldık biz. Biliyorsunuz burada 
geçen hafta bir geçen Divanda bir toplantı oldu. O toplantıdan sonra, SayınAsafBey, Asaf 
Akat, kendisi böyle uygun gördü, bize böyle yazdı. Onun için ben böyle hitap ediyorum. Yoksa 
kendisinin profesör olduğunu ve kendisinin çok saygın bir hoca olduğunu çok iyi biliyorum. 
Ama kendisi böyle yazdı ve bize şunu söyledi. Salı günü yapılan DivanKurulunda gerçekleşen 
görüşmeler ışığında, denetim Kurulumuz, geçmiş dönemle ilgili sorunların araştırılmasında 
sizlerle yakın iş birliği içinde çalışmayı arzulamaktadır dedi. Ve nasıl bir yöntem yapalım diye 
sordu bize ve kendisi bu ay tatilde olduğunu, ama önümüzdeki aydan itibaren ne yapalım 
diye sordu. Ben de kendisine bir cevap mektubu yazdım ve bu mektubu sizlerle paylaşmak 
durumundayım. Bazı şeyleri arz ettim kendisine, neyi arz ettim? Şunu arz ettim. Dedim ki, 
kendisine efendim DisiplinKurulu üyemiz, kıymetli Avukat Tayfun Akçay, biz de bakarız, biz de 
söyleriz, biz de olmalıyız, biz burada olalım ki, bu iş daha sağlıklı yürüsün, bu mevzuda böyle 
bir fırsat, böyle bir alternatif kimseye sunulmaz dedi. Sayın Yönetim KuruluBaşkanımız Sayın 
Burak Elmas, toplantıda yaptığı konuşmada, üzerine basa basa, kendilerinin de geçmişle ilgili 
yapılacak incelemelerde Denetim Kurulunun sorumlu olduğunu, aksi durumun bir rol 
karmaşasına yol açacağını söyledi. Ve SayınDivanBaşkanımız, Aykutalp Derkan, oylama 
sonucu, komisyon oluşturabiliriz ama burada niye kulağımızı tersten gösteriyoruz, bir garabet 
yaratmaktan endişe duyarım dedi ve çok saygıdeğer Divan üyeleri, çıktılar, konuştular ve bir 
oylama yapıldı. Oylamada da oy çokluğu ile böyle bir komisyonun kabul edilmediği ortaya 
çıktı. Değerli Galatasaraylılar, ben şahsım, Sayın Cengiz Özyalçın, Sayın Celal Erkut, Sayın 
Emel Çabukoğlu ve Sayın Burçin Tunçel’den oluşuyordu bu komisyon ve şahsım ve diğer 
komisyon üyelerinin hiç bundan bir haberi filan yoktu. Sayın Burçin Tunçel, bir gün lütfetti, 
bize arkadaşlarıyla böyle bir şey olacağını söyledi. Biz de DivanKuruluna, olması kaydıyla 
böyle bir şeyin olabileceğini kendisine ilettik, kendisi de o gün 15 arkadaşıyla bir önerge 
verdi. Ve o önergenin sonucu da oylamanın neticesi, bu iş olmayacak dendi. Bizim için 
kapandı, ben de SayınAsaf Akat Hocama bunun olamayacağını, çünkü tüzük gereği, yanlış 
yapacağımı, çünkü DivanKuruluna rağmen, benim hiçbir şey yapamayacağımı kendilerine arz 
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ettim. Bu konuyu siz değerli DivanKurulu üyelerine sunmak zorundaydım. Ama şahsım 
olarak, Burçin Tuncel kardeşime, ki Galatasaray’da inşallah ileride çok güzel görevler yapacak 
ve o 15 DivanKurulu üyesine teşekkürü bir borç bilirim. Hepsine çok teşekkür ediyorum, 
lütfettikleri için. 
Şimdi bir başka şeye geçiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu dosyası. Bakın 
SayınRezanEpözdemirBey bazı şeyler söylüyor. Son derece saygı duyuyorum ama bir şey 
söylemek istiyorum size. Bu iki basınca mı çalışıyor? Siz çalıştırıyorsunuz? Peki. Bir dakikalık 
bir şey göstereceğim size. “Galatasarayın soyunma odasına gittiler, kupa kendileriyle 
beraberdi ve madalyalar beraberdi ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri başta Başkanları 
olmak üzere, bu kupanın orada alınmasını istediler. Fakat Teknik Direktör Sayın Fatih Terim 
buna itiraz etti ve bu itirazın sonunda, uzun ve yarım saat süren görüşmelerin sonunda, bu 
kupa verilmedi. Sonra gittim bütün odaları dolaştım. Hiçbir Galatasaraylının kalmadığını 
görünce, saat yarım sularında ben ve Sayın Mithat Yenigün beraber biz orada stadyumu terk 
ettik, ortalığı tahrik edercesine sevinç gösterilerinde bulundular, hatta daha ilave edeyim, 
daha ilave edeyim, sporcuları, kendi futbolcuları olan Yekta, elinde iki metre bayraklı olan bir 
bayrak direği ile sahamızın ortasına doğru ilerlemek istedi. Ama bunların yapmış olduğu hal 
ve hareketleri, sahamızda yaptıklarını da hiçbir zaman affetmeyeceğim, hiçbir Fenerbahçe 
taraftarı da bunu affetmeyecektir. Ben burada sözlerime son veriyorum, size iyi yayınlar 
diliyorum. Nihat beyin bu, Ünal Aysal’ın da açıklamalarında..” şimdi efendim bu bir zihniyet, 
bu bir zihniyet, burada şahıslarla bizim işimiz yok. Ama bakın ne zihniyet var burada. Burada 
birinci zihniyeti, Sayın Nihat Özdemir’in şu. Pusu kültürü yapıyor. Nedir pusu kültürü? Sayın 
değerli Başkanım Ünal Aysal Bey orada, diyor ki Fatih Terim istedi diyor. Ünal Aysal’ın üzerine 
yani sanki Fatih Terim Hoca, Ünal Aysal’a hükmediyor haline getiriyor. 
HalbukiGalatasaray’daBaşkan ve Yönetim Kurulları ne derse o olur ve Sayın Ünal Aysal da 
bunu defalarca söylemiştir. İşte bu bir pusu kültürü. Bu bir anlayış. Peki, ikinci olarak ne 
diyor. Sevindiler diyor ve affetmeyeceğim diyor. Şimdi biz seviniyoruz, şampiyon olduk. 
Affetmeyen kim? Kimi affetmiyor? Bizi affetmiyor. Şimdi bu bir başka nokta daha söylüyor. 
Değerli Galatasaraylılar, çok iyi bilir. Galatasarayın çünkü genlerinde bu vardır. Nedir o? O da 
şudur. Galatasaray karşısındaki eleştiriyi de dinler. Ama kendisi hiçbir zaman eleştiriyi 
dinlemeden, yayından yok oluyor. Çünkü, çünkü, farklı konuşuyor. Çünkü Ünal Bey biraz 
sonra gerçekleri konuşacak. Kaçıyor. Şimdi bu insan federasyon Başkanı ve biz bundan bir 
şeyler talep ediyoruz. Bu mümkün değildir. Bu bir zihniyettir. Bu zihniyet değişmediği sürece, 
Türkiye Futbol Federasyonundan hiç kimsenin bir şey bekleme şansı yoktur. Bu çok açık ve 
nettir. Peki, peki. Bizim elimizde ne var? Şimdi 27 Temmuz Galatasaray hem 
DivanKurulundan önce, Sportif A.Ş.nin de olağanüstü gelen Kurulu yaptı, olağanüstü Genel 
Kuruluna sizlerin de eğer hissesini de alıp katılmanızı çok isterim. Çünkü artık, Sportif A.Ş. 
mutlaka katılınması gereken bir yer. Biz peki, bir dilekçe verdik ve dedik ki, Türkiye Futbol 
Federasyonu adil yargılama yapamaması nedeniyle, hukuki olmayan cezalar verdiğini ve 
bunun sonucunda da Galatasarayın şampiyonluğu kaybettiği iddiasında bulunarak, maddi ve 
manevi kayıpların Türkiye Futbol Federasyonundan talep edilmesini istedik, ayrıca Tahkim ve 
Disiplin kurulları ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Ne zaman? 27 
Temmuz’da. SayınRezanBey, bugün başka bir nedenden dolayı, suç duyurusunda 
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bulunduklarını söylediler. Şimdi bakın bu, Sayın Sedat Doğan’ın Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde takip ettiği bir şeydi ve bizim kendi hukukçularımızla yaptığımız toplantılar 
sonucu biz bu dilekçeyi sunduk. Ama, ama bir şey var. Ama bir şey var. Şimdi şunu 
tartışabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya, sizin hukukçularınız öyle şey yapıyor, biz de böyle 
düşünüyoruz diyebilirsiniz. Son derece saygı duyarım size. Ama bir de gerçeğe bakalım. Bakın 
bir hanımefendi var. Sayın Işıl Karakaş hanımefendi. Galatasaray lisesi mezunu. 11 yıl, yanlış 
duymuyorsunuz, 11 yıl, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı, o ne diyor, diyor ki, kulüpler 
tazminat talep edebilir diyor. Başka ne diyor? Başka ne diyor? Diyor ki, Fatih Terim için 
verilen cezalara, içtihat kararı çok açık diyor. Peki, soruyoruz ne kadar? Sayın Sedat Doğan, 
geçen sefer burada söyledi. Dedi ki, biz, en az 20 ila 30 milyon Euro civarında bir tazminat 
alabiliriz dedi. Ucu açık bunun. Bunu ha, Işıl hanıma baktığınız zaman da çok mutlu olduğum 
bir şey, çünkü aynı zamanda Sayın Sedat Doğan’ın babası, İzzettin Doğan’ın öğrencisi ve 
İzzettin ağabey yetiştirmiş onu, ondan da büyük bir mutluluk ve gurur duydum.  
Böyle bir şeyi ben söylemiyorum. Sedat Doğan da söylemiyor. Bunu Sayın Işıl Hanım söylüyor 
ve Işıl Hanım da bu işin uzmanı. Kusura bakmasın kimse, hepimiz uzmanlara saygı 
göstereceğiz, mutlaka ve mutlaka bizim Yönetim Kurulumuz da bunu takip edecektir, ışıl 
hanımla da görüşecektir. Işıl hanımla da diyalog kuracaktır, ama biz de takipçisi olacağız. Onu 
çok net olarak söyleyeyim. 
Sizlere bir şey daha arz etmek isterim. Özellikle bir kardeşime teşekkür ederim. Çünkü bu 
KAP bildirimi yayınlandıktan sonra, o kardeşim bütün Türkiye'ye gece saat 2 de çalıştı. Çalıştı 
ve Galatasaray’la ilgili tweetler paylaştı. Bu kardeşimin adı Altuğ Özaslan. Kendisine 
hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü Galatasaray’ı düşünen bir kardeşim, ben kendim ve 
onun yaptıklarından bazı şeyler, rakamlar aktaracağım size, niye aktaracağım biliyor 
musunuz? Her yorumcu, televizyona, radyoya, veya gazeteye çıktığında şunu söyledi bize. Biz 
bunu anlatamadık. Ama rakamlar yalan söylemiyor. Ne dedi yorumcular? Efendim Sayın 
Mustafa Cengiz, yani idari olarak kötü olabilir ama mali olarak çok iyi işler yaptı dedi. 
Bakalım. Bakalım, hep birlikte bakalım. Öz kaynağımız, geçen sene, kendi döneminden, 
319’dan eksi 754’e düşmüş, yani eksi 319’dan eksi 754’e gelmişiz. Peki, faaliyet kârımız, eksi 
361 olmuş. Peki dönem zararımız, 434 milyon TL olmuş. Şimdi bana diyeceksiniz ki çok 
haklısınız. Ya Ahmet Hoca, ya şeylik yapma ya, pandemi vardı. Pandemi vardı, onun için oldu 
bu diyeceksiniz. Biz baktık efendim iki dönem arasındaki gelir kaybımız, 281 milyon TL, ama 
zarar farkımız, 387 milyon TL. Şimdi derneğimizin borcu, demin de SayınDivanBaşkanlığı 
söyledi, 1,5 milyar TL ye çıkmış durumda. Derneğimizin borcu. Peki, bir başka şey var. Bunu 
anlamak mümkün değil. Futbolcu ücretleri, geçen sene pandemi dönemi, %49 artıyor. Yanlış 
duymuyorsunuz. Euro ne artıyor? %37. Bizim futbolcularımız %49 artıyor. Ne rakamımız 
sonuçta, 181 milyon lira artıyor ve 551 milyon TL biz ödeme yapıyoruz. Şimdi bakıyoruz genel 
toplama, sporcu giderleri ile gelirlerin oranı %89, böyle bir kulübü, böyle bir A.Ş.yi 
yeryüzünde yönetebilecek bir yönetim yok. Yok.  
Peki, geçen sene ne? %41. Peki yine diyoruz ki ya, tamam kardeşim pandemi ile hesaplayalım 
bunu. Pandemi var, öyle hesaplayalım. O zaman da %61 çıkıyor. Yani %89 değil, %61 çıkıyor. 
Bu tamamen Sayın Burak Elmas ve Yönetimine ait olmayan, Sayın Mustafa Cengiz’e ait olan 
bir bölümdür. Onu özellikle belirttim. Şimdi Sayın Hayri ağabeyi göremiyorum. Sayın Taner 



45 
 

Aşkın Bey burada. Bir şey arz etmek isterim. Ben bu Hayri ağabeyin söylediği, yani 7 değerli 
genç kardeşimin verdiği dilekçeyi bilmiyorum, artı o kardeşlerimi de tanımıyorum. Ama bir 
şey söylemem lazım. Bunu söylemezsem olmaz. Değerli Galatasaraylılar, bu arkadaşlar, bu 
genç kardeşlerime bizler örnek olacağız. Galatasaray, biraz sonra göstereceğim, 
Galatasaray’da bizler örnek olmazsak, nasıl çıkacağız bu işin içinden? Şimdi bakın Galatasaray 
5 Başkan adayı ile seçime girdi. 4 Başkan adayı hiçbir şey yapmadı. Ama bir Başkan adayı, 
Sayın Burak Elmas ve değerli yönetimi, ne yaptı? Mahkemeye gittiler. Niçin gittiler? Dilekçe 
neydi? Seçimi engellemek. Seçimi engellemek dilekçesiyle gittiklerinde, mahkeme ne dedi. 
Tedbir kararı vermiyorum dedi. Ama onlar mahkemeye gittiler. Şimdi bu arkadaşlarım da 
disipline gidiyorlar. Bakın adaleti böyle bakın. Ha, doğrudur, yanlıştır, yapalım, yapmayalım. 
Onu bütün Galatasaraylılar hep birlikte verecek. Ama adaletli olalım. Her zaman adaletli 
olalım ve herkes için adaletli olalım. Biz geride de olsak, ileride de olsak, Başkanımız da olsa, 
olmasa da hep adaletli olalım. Bu arada, tabii ki Sayın Mustafa Cengiz’e sağlıklı günler 
diliyorum. İnşallah ailesi ile torunlarıyla daha güzel günler nasip etsin Allah. O ayrı bir şey. 
Şimdi bir başka noktamız, değerli Galatasaraylılar, demin Sayın Burak Elmas ve çok kıymetli 
şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeleri, Unicef gibi, başka projeler gibi, çok kıymetli, doğru ve 
Galatasaray için gerek dijitalde, gerekse iletişimde projeler koymaya çalışıyorlar. Ama biz 
seller oldu, pandemi oldu, depremler oldu, ama son olarak canlarımızı, sağlığımızı ve 
tarihimizi kaybediyoruz ve gerek SayınBaşkanlar, bundan öncekilerde, gerek Sayın Yönetim 
Kurulu ve şimdiki Yönetim Kurulumuz, hep Atatürk’ten dem vuruyor, çünkü bizim değiştirsek 
de, değiştirmesek de değişmeyecek maddelerimizden biri, tüzüğümüzün 4 üncü maddesi, 
vatansever Atatürk gençleri yetiştirmek. 
Şimdi Atatürk 1925 te kendi parasıyla Atatürk ormanını kurmuş, 37 de de hazineye 
devretmiştir. Biz böyle bir anlayıştan gelen insanlarız, önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki 
zamanda da şuna bakmamız lazım. Eko sistemimizi nasıl koruyacağız diye bakmamız lazım. 
Onun için de ben şunu arz ediyorum size. Bir yörük deyişi söyleyerek sözlerime son 
vereceğim. Keçiler otlar için dua etmezse, şu dağlarda bir tek ot bitmez. Otlar dua etmezse, 
gökten bir damla yağmur düşmez. O yüzden tüm canlar bizim için birdir. Keçim ne ise, oğlum 
da odur. Dağ da odur, su da odur. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler temenni ederim, 
saygılar sunuyorum efendim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ahmet Özdoğan hocamıza her zamanki gibi görsel derli toplu sunumu için teşekkürler. 
Sayın Ayhan Yeğinsu. Sonra vereceğim. Ayhan beyden sonra vereceğim. 
 
Ayhan Yeğinsu 
4840 Ayhan Yeğinsu. Divan Kurulunun değerli üyesi, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Değerli Galatasaraylılar, biraz sonra söyleyeceklerimin iyi anlaşılabilmesi için bir önden bazı 
konulara dikkatinizi çekmek istiyorum ve kulübümüzün öncelikle organlarına bir bakalım. 
Kulüp tüzüğümüz, yani beğensek de beğenmesek de uymamız gereken tüzük bu. Hepimiz için 
geçerli. Kulübümüzün tüzüğünün madde 22 si diyor ki, Kulüp organları 22/1 Genel Kurul, 
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22/2 Yönetim Kurulu, 22/3 Denetim Kurulu. Dolayısıyla kulübümüzün geçerli organları 
bunlar. Ama biz tüzüğümüzde ayrıca başka kurullar daha teşkil etmişiz. Nedir bunlar? Divan 
Kurulu, SicilKurulu, DisiplinKurulu. Ancak bu kurullar, sadece ve sadece danışma kurullarıdır. 
Bu kurullar tekrar altını çizerek söylüyorum. Danışma kurullarıdır.  
Değerli Galatasaraylılar, bir şey de göstermek istiyorum. Şu organigramı bir koyabilir miyiz? 
Şu organigrama bir bakarsanız, Galatasaray Spor Kulübü için yapılmış, organigram. Böyle 
çalışıyor Galatasaray. Ancak bunu hazırlayan profesyoneller yanlış yapmışlar, o da nedir? 
Divan gitmiş, Genel Kurulun içine girmiş, oradan tekrar çıkmış, DivanKurulu. 
Bu organigramı hatırlamanızı istiyorum. 2019 yılında bir Divan toplantısında bu organigram 
konuldu ve bir algı yaratıldı. Neydi bu? Divan Kurulu sanki Yönetim Kurulunun bile üstünde 
bir kurul gibi. Değil. Biraz önce izah ettiğim gibi. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu, bunlar kulübümüzün organları. Bunun dışındaki kurulların hepsi, Divan, Sicil ve 
Disiplin. Danışma kurulları.  
Şimdi dediğim gibi, biraz sonra tam detayına gireceğim konuların tam anlaşılabilmesi için, 
size bir iki Divan iç tüzüğünden bir şey okumak istiyorum. Madde 22, tesadüfen bu da madde 
22. Toplantıya Başkanlık eden Başkan ve Başkan yardımcısı, asıl konu görüşülürken ve 
oylanırken, hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Başkan ve Başkan yardımcısı, görevlerini 
yerine getirmelerinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamazlar. Madde 23. 
Kürsüdeki üyenin ancak Başkan tarafından, kendisine tüzüğe ve yönetmeliğe uymak ve 
konudan ayrılmamaya davet için kesilebilir. Bunları söylememin sebebi, öncelikle şunun altını 
çizmek istiyorum.  
Biraz önce söylemeyi unuttum, özür dilerim. Yeni DivanKurulumuz ve yeni Yönetim 
Kurulumuza başarılar diliyorum. Ve yeni DivanKurulunun geçtiğimiz 3 sene içerisinden, 
yolundan çıkmış Divan toplantılarını, tekrar fabrika ayarlarına döneceğine sonuna kadar 
inanıyorum. Değerli Galatasaraylılar, şimdi Galatasaray’daki yıllardan bahsedildi. 
Bahsedilince ben de söylemeden geçemeyeceğim. 61 yıldır bu kulübün içerisindeyim. 61 yıl. 
Bunun 54 yılı bilfiil Kulüp üyeliği ve beni aranızda beni tanıyanlar vardır, belki yoktur ama 
şunu söyleyeyim. Bilgiye ve belgeye ulaşmadan araştırmadan asla ve asla bir konuda ne fikir 
yürütürüm, ne bir beyanda bulunurum ne de bir şey yazarım. Gerçekler er ya da geç, 
gerçeklerin er yada geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır, bunu da unutmamak lazım. Çifte 
standart asla kabul edilemez.  
Değerli Galatasaraylılar, bir şeyin daha altını çizeceğim ana konuya geçmeden önce, şimdi 
sıklıkla Genel Kurul üyesi, Genel Kurul üyesi deniyor. Birçok hatip Genel Kurul üyesiyim, 
Genel Kurul üyesiyim diyor. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübünde Genel Kurul 
üyesi diye bir şey yok. Bir kere bunu herkes lütfen bir anlasın. Galatasaray Spor Kulübünde 
üyelik var, üyesiniz. Eğer bir üye zamanında aidatını yatırmışsa Genel Kurullara katılır. Ama 
Galatasaray Spor Kulübünde Genel Kurul üyeliği diye bir şey yok. 
Şimdi gerçi Başkan ve Yönetim Kurulu ayrıldı ama buradasınız tamam. Şimdi çok önemli bir 
konuya değineceğim. Sayın Yönetim Kurulu sözcüsü, geçen hafta yapılmış olan Yönetim 
Kurulundan sonra bir açıklama yaptı, çok uzun bir açıklama bu. Ben size o açıklamadan kısa 
bir bölüm okuyacağım.  
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Sözcü şöyle devam ediyor. Değerli Galatasaraylılar, adalet dağıtan kurumların yönetimden 
bağımsızlığı meselesine değinmişken bu hakkındaki kulübümüzdeki bir gelişmeden 
bahsetmek isterim. Tüzüklerimize göre, bakın tüzüklerimize göre, Mayıs ayının sonunda 
yapılması gereken seçimin ertelenmesi kararına imza atan geçen dönem Başkanımız dahil 
olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize, bakın altını 
çiziyorum, tüzüklerimize, göre disiplin yaptırımı gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, 
tüzüğün 110 maddesinin 1 inci fıkrasının kendilerine verdiği kişisel başvuru hakkına 
dayanarak DisiplinKuruluna başvurmuştur. Sözcü devam ediyor. Aynı tüzük maddesi gereği, 
bu başvuru Yönetim Kurulumuz aracılığıyla yapılmıştır. Devam ediyor, Yönetim Kurulumuzda 
tüzüğümüzün 111 inci maddesinin kendisine getirdiği yükümlülükle başvuruyu 
DisiplinKuruluna sevk etmiştir. Yani Yönetim Kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı 
yapmıştır.  
Tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Devam ediyor. Dosyada şikâyetçi konumunda değildir. 
Biraz önce adalet dağıtan hukuk kurullarının idareden bağımsızlığının önemine vurgu yaptık. 
Bu husus her şeyden önce Galatasaray Spor Kulübünde geçerlidir ve şöyle devam ediyor 
Sayın sözcü. Söz konusu dosyanın değerlendirilmesi de Yönetim Kurulumuz değil, bizden 
bağımsız olarak karar verecek DisiplinKurulumuz tarafından yapılacaktır diyor. Değerli 
Galatasaraylılar, SayınBaşkan ve Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, lütfen kusura bakmayın ama 
herkes şu tüzüğü, şu tüzüğü alsın, lütfen tekrar bir okusun. Disiplin Kurulu ile ilgili, 
DisiplinKurulu ile ilgili konular, şu gördüğünüz sayfalardan 5 tane sadece. Yani bir kişinin 
okuyup anlaması için en çok 10 dakikasını alır. 
Yönetim Kurulu noterlik makamı değil, ayriyeten Sayın sözcünün açıklamasına bakarsak, 
diyor ki bakın söz konusu dosyanın değerlendirilmesinde Yönetim Kurulumuz değil, bizden 
bağımsız olarak karar verecek DisiplinKurulumuz tarafından yapılacaktır. Değerli 
Galatasaraylılar, biraz önce kulübün organlarını söyledim. DisiplinKurulu bir istişare kuruldur. 
Bir danışma kuruludur. Disiplin Kurulu karar vermez. Altını çiziyorum. Disiplin Kurulu karar 
vermez. Disiplin Kurulu, eğer Yönetim Kurulu kendisine bir dosya göndermişse, DisiplinKurulu 
alır, inceler. Onunla ilgili birtakım evrakı müspiteleri toplar, ondan sonra vardığı kanaati 
Yönetim Kuruluna gönderir. 
Galatasaray Spor Kulübü derneğinde DisiplinKurulu cezalarını Yönetim Kurulu verir. Eğer 
Yönetim Kurulu değerli Başkan ve arkadaşları, eğer bunu bilmiyorlarsa, ayıp değil. Bilmemek 
ayıp değil, ama bu konuda ve bu konularda çok tecrübeli birçok profesyonelimiz var. Bu 
profesyonellere danışırsınız, bu profesyonellere sorarsınız olmazsa, veyahut da 
danışmanlarınız var, danışmanlarınıza sorarsınız. Şimdi tüzük madde 111’i de bir okuyayım, 
ondan sonra da birkaç örnek vereyim. Kusura bakmayın bu şeyler nedeniyle, maskeler 
nedeniyle, ağızlar mağızlar kuruyor. Özür diliyorum. Tüzük madde 110/1, biz buna göre 
gönderdik diyorlar ya, üye ancak kendisini ilgilendiren bir olay hakkında Yönetim 
KuruluaracılığıylaDisiplinKuruluna başvurabilir. Değerli Galatasaraylılar, tüzük çok açık. Çok 
açık. Yani anlaşılsın diye bir iki örnek de vereyim. Ben diyelim ki herhangi bir üyeye hakaret 
ettim. O üye beni DisiplinKuruluna Yönetim Kuruluna müracaat ederek verebilir. Bu bir 
yöntemdir. Bu verdiğim örnek. Ha başka bir örnek daha vereyim. Ben SayınBaşkanla yan 
yanayken, bir diyelim ki Başkana hakaret etti. Ben şahit oldum ona, ya da ben bir yerde 
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Başkana hakaret edildiğini gördüm. Değerli Galatasaraylılar, ben o Başkana hakaret edilmeyi 
görmesine rağmen ve de duymama rağmen, o üyeyi DisiplinKuruluna veremem. 
DisiplinKuruluna veremem. 110.1 maddesi bunu çok net şekilde açıklıyor. Üye ancak 
kendisini ilgilendiren bir olay hakkında Yönetim Kurulu aracılığıyla DisiplinKuruluna 
başvurabilir diyor. Yani bir üyeyi ilgilendirmeyen bir konuyla ilgili olarak, ilgili olarak siz 
DisiplinKuruluna müracaat edemezsiniz.  
Bu, bu kadar açık. Şimdi değerli Galatasaraylılar, buradan şuraya geleceğim. Tüzükteki 
DisiplinKurulunun çalışması verilecek cezalar, ne şekilde yapılacağı, kimlerin nasıl müracaat 
edeceği, çok net bir şekilde yazıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla yapılan o müracaat, yani 7 kişinin 
imzası ile yapılan müracaat, tamamıyla yanlıştır. Tamamıyla yanlıştır. Maalesef üzülerek 
söylüyorum. Yönetim Kurulunun hareketi de yanlış. Siz Yönetim Kurulu olarak önünüze gelen 
dosyayı inceleyeceksiniz, sizin hukukçularınız var. Sizin profesyonelleriniz var, bakacaksınız 
ondan sonra DisiplinKuruluna gönderilmesi gerekiyorsa, göndereceksiniz. Siz o kanaate 
varırsanız göndereceksiniz. Çünkü sonuç olarak cezayı siz veriyorsunuz. DisiplinKurulu sadece 
kovuşturma yapar ve Yönetim Kuruluna yardımcı olarak dosyayı hazırlar. DisiplinKurulu ceza 
vermez. Bir kere bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. DisiplinKurulu cezayı verecek diyor 
SayınBaşkan. Yanlış, veremez. DisiplinKurulu size sadece ve sadece bir öneride bulunabilir. 
Bizim hazırlıklarımız budur, buyurun. Ondan sonra Yönetim Kurulu eğer cezayı uygun görürse 
verir veyahut da vermez. Bundan önce yaşanmış başka şeyleri de size söyleyeyim. 
DisiplinKuruluna gelen bir dosyaya, DisiplinKurulu bir kanaat bildirip, evet burada bir şey 
vardır, işte 3 aylık bir ceza verilmesini öngörüyoruz deyip, Yönetim Kuruluna gönderebilir. 
Ondan sonra verilecek cezayı verip vermemek veyahut da o cezayı azaltıp ya da çoğaltmak 
tamamıyla Yönetim Kurulunundur, yani Yönetim Kurulu şu tüzüğün dışına çıkamaz, ha bu 
tüzüğü biraz önceki konuşmacıların bahsettiği gibi değiştirirsiniz, bu maddeleri değiştirirsiniz, 
ondan sonra ne olursa olur onu bilemem, ama şu anda Yönetim Kurulu büyük bir yanlışın 
içerisinde, DisiplinKurulu da ayrı bir yanlışın içerisinde. O dilekçe ile ilgili kişilerden savunma 
istemişler. Sen neye göre savunmayı istiyorsun? Madde çok açık. O kişilerin kendisini 
ilgilendiren bir şeyle ilgili yok, yapılan müracaat. Şimdi Sayın Hayri ağabeyin ve diğer bir 
konuşmacının söylediği, insani bir yaklaşımdır. Ben size tüzüğü söylüyorum, tüzüğü. İnsani 
yaklaşımlar başka. Siz onu barıştırırsınız, bunu yaparsınız başka. Ama tüzüğe göre, tüzüğe 
göre böyle bir müracaatın kabul edilmesi yanlıştır. Bir yanlışa bir yanlış daha ilave edilip, 
DisiplinKuruluna gönderilmesi yanlıştır. DisiplinKurulunun da bunu alıp kovuşturmaya 
başlaması yanlıştır.  
 
....size bir soru sorabilir miyim. 
 
Ayhan Yeğinsu 
Yerinizden, yerinizden lütfen konuşmayınız. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Siz salonla muhatap olmayın. 
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Ayhan Yeğinsu 
Ben salonla muhatap olmuyorum Başkanım, konuşmak isteyen gelir buraya konuşur. 
Konuşmak isteyen buraya gelir konuşur, bu kürsü herkese açık.  
Değerli Galatasaraylılar, herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Daha fazla da bir şey 
söylemek istemiyorum ama inşallah başka yerlere taşınmaz. Değerli Galatasaraylılar, benim 
taa 2002 yılından beri her sene üstünde durduğum, her Divan toplantısında, sizleri 
bıktırdığım bir konu, denetim. Denetim, denetim, denetim. Bu Kulüp denetlenmiyor dedim. 
Hatta geçen dönemin en son Divan toplantısında da Divan tutanaklarında var. Dedim ki, bu 
Kulüp denetlenmiyordu, ne zamana kadar? Mustafa Cengiz Başkanlığındaki yönetim gelip, 
Denetim Kurulu birtakım konuları denetleyinceye kadar, oradaki sizler gülün, gülmeye devam 
edin. Gülmeye devam edin, ama o denetimler neticesinde öyle şeyler ortaya çıktı ki, bugün 
zamanımız olmadığı için, konuşmayacağız. Ama zamanımız bol, artık meydan boş değil. 3 
sene içerisinde bulunduğum konum nedeniyle konuşamadım, hep yutkunduk. Hep 
yutkundum. Ama her şeyi açıklıkla konuşacağız. Dosyalar, hepsi hazır. Hepsini konuşacağız. 
Sizler, sizler güleceksiniz. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen konuşmacıya, diyaloğa girmeyelim.  
 
Ayhan Yeğinsu 
Sizler güleceksiniz ben de o denetim konularında neler var, zamanı gelince açıklayacağım. Bir 
şeyin daha altını çizeyim. Bakın yıllarca bağımsız denetim, bağımsız denetim, bağımsız 
denetim. Şu anda yanılmıyorsam, ErnstandYoung yapıyor, daha önce de başka şirketler 
yaptıydı.  
Değerli Galatasaraylılar, denetimi bu şirketler şu şekilde yaparlar, önlerine gelir. Bakarlar, 
nasyonel ve enternasyonel muhasebe şeylerine göre doğruysa tamam derler, denetlerler. 
Gördükleri birtakım sıkıntılar varsa onları da belirtirler, raporlarını yazarlar. Biter. Ama şunu 
denetlemezler. Örnek. Sutopu şubesinde kampa gidilmiş, o kampta nasıl birtakım harcamalar 
yapılmış, o harcamalar doğru mu yapılmış, yanlış mı yapılmış? Bunları kimse denetlemez, 
kimse bakmaz. Bakmadığı için de sizi biraz geriye götüreceğim, kusura bakmayın, 2006-2007 
yılında su sporlarından mali işlerden sorumlu kişi olarak, birtakım denetimler yaptım, hiç o 
güne kadar olmamış. Neler çıktı, neler. Uzatmayayım, sonunda mahkemelere kadar gitti işler, 
beni mahkemeye verdiler. Ne diye veriyorlar biliyor musunuz? Biz ibra olduk, bize iftira 
atıyor. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? 4 sene mahkemeler sürdü, 4 sene süren 
mahkemelerin sonucunda, beni mahkemeye verenler mahkûm oldular. Mahkûm oldular. Bu 
Kulüpte denetim a’sından, z’sine kadar yapılması lazım. Bu kadar net. 
Çok uzatmamak, epey de geç olduğu için, su sporları ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. O da 
şu, şimdi Yönetim Kurulunda Sayın Özgür Kalelioğlu, Yönetim Kurulu üyesi olmuş, pardon 
Yönetim Kurulunda Sayın Özgür Kalelioğlu, su sporlarından sorumlu üyeymiş. Sayın Özgür 
Kalelioğlu, tesadüfe bakın 2006-2007 yılında biraz önce bahsettiğim, su sporları komitesinin 
de üyesiydi, yani o dönemde olan hem bu sıkıntıları biliyor, hem de diğer başka yaşanmış 
sıkıntıları da biliyor. Ama bunların bilinmesine rağmen, şu anda su sporlarında, pardon su 
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topunda, bir heyet kurulmuş, heyete gelen kişilerden bir tanesi, o dönemde siz benim şube 
kaptanımı nasıl alırsınız görevden diye Galatasaray Spor Kulübüne kazan kaldıran, 
antrenmanlardan ve maçlardan, çocukları çekip çıkartıp bir daha kulübe uğramayan kişi. Ya, 
değerli Galatasaraylılar, böyle bir kişiyi siz nasıl bu göreve getirebilirsiniz? Bakın 
antrenmanlardan çıkartıyor, Galatasaray’a kazan kaldırmış, sporcularla beraber gitmiş, 
kaybolmuş, ha ondan sonra yönetim bu kişiyi kovdu. Ona rağmen hâlâ bu kişiyi birtakım 
görevlere getiriyorsunuz. 
Biraz önce Başkan çok kızdı, işte arkadaş, eş, dost, şu, bu, filan olmaz diye ama bunun 
arkasında bunun olduğunu kendisi burada olmadığı için daha fazla söyleyemeyeceğim. 
Olduğu zaman detayına kadar söyleyeceğim. Kimlerle nasıl yapıldığını?  
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen toparlayalım. 
 
Ayhan Yeğinsu 
SayınBaşkanvallahi 3 yıl bekledim, bana bir 5 dakika daha müsaade etmenizi rica edeceğim.  
Değerli Galatasaraylılar, bu Yönetim, seçim döneminden beri en çok bahsedilen konulardan 
bir tanesi, veyahut da en çok dillendirdikleri şeylerden bir tanesi, Galatasaray değerleri, 
sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış. Yani ben Galatasaray’a savaş olduğunu bilmiyorum ama 
neyse.  
Bakın eğer Galatasaray değerleri ise yaptığınız her harekette Galatasaray değerlerine dikkat 
etmeniz gerekir. Buradan son konuya geliyorum. Futbol. Şu şeyi verebilir misiniz lütfen? 
Değerli Galatasaraylılar, Fatih Terim, bizler için çok önemli bir isim. Bizlere rüyamızda dahi 
göremeyeceğimiz veyahut da tahmin edemeyeceğimiz başarıları yaşattı, Avrupa başarısı, 
şampiyonluklar ve biz kendisini her zaman omuzlarımızda, başımızın üstünde taşıdık, ama 
her şeyin bir sınırı var. Biraz önce konuşmacılardan birisi söyledi, hiçbir zaman bir 
profesyonel, hiçbir zaman bir profesyonel, KulüpBaşkanının önüne geçemez. Yanında dahi 
değildir. O bir Kulüp profesyonelidir. Kulüp profesyoneli olduğu müddetçe de eğer 
Galatasaray üyesi ise dahi, Galatasaray üyeliği haklarından yararlanamaz. Bu çok net. Şimdi 
SayınBaşkan bir önceki Divan toplantısında demiş ki, Fatih Terim haksız eleştiriliyor. Değerli 
Galatasaraylılar, biz Fatih Terim’e müteşekkiriz, emeklerine sağlık, eline ayağına sağlık, alın 
terine sağlık, bize kazandırdıkları için, ama nasıl eleştirmem? Geçen sene hadi pandemiyi 
saymıyorum, geçen sene bir şampiyonluğu verdik, evlere şenlik, kimse kusura bakmasın. Yani 
siz bir Arda ısrarı ile takım çıkaracaksınız, ondan sonra gol farkı ile şampiyonluk 
kaçıracaksınız. Kimse kusura bakmasın, bunu kabul edemem, hiçbir Galatasaraylının da kabul 
edebileceğini düşünemiyorum.  
Şimdi dönelim şu tabloya bakalım lütfen. Fatih Terim’in 2018-2021 Avrupa karnesi, bunda da 
son burada İskoçlarla berabere kaldığımız maç yok. 19 maç yapmışız. Sadece 3 galibiyet var. 
Sadece 3 galibiyet var. 4 tane beraberlik, 12 tane mağlubiyet, atılan gol 15, yenilen gol 35, 
eksi 20 averaj, ya SayınBaşkanım, ben nasıl eleştirmeyeyim? Bakın ben bu mikrofonlardan 
değil ama yazılı olarak Galatasaraylılara şunu söyledim. Fatih hocanın artık bizlerin 
söylemesine gerek yok. Kendisinin en üst seviyedeyken bu işi bırakmasında yarar var. Fatih 
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hoca ısrarı bize bu sene çok ciddi sıkıntılara, bizi bırakacak, Galatasaray kulübünü, dolayısıyla 
Fatih hocayı başka bir pozisyonda konumlandırıp hakikaten genç, hani orta yaşlı olabilir, illaki 
genç olması değil, bir teknik direktör ile başarıya aç birilerinin gelip, Galatasaray’ı ele alması 
lazım. Son söz de şu. Sayın Sedat Doğan Avrupa insan hakları mahkemesine başvurmuş, biraz 
önce bir konuşmacı daha bahsetti. Bir karar alınmış, bu karar nereye varır, vallahi 
günümüzün Türkiye’sinde bence hiçbir yere varmaz. Bunu hep beraber izleyip, göreceğiz. 
Ancak benim burada altını çizeceğim konu şu. Gerçi kendisi burada yok ama bakın 
Galatasaray Spor KulübüBaşkan koltuğuna kim oturursa otursun, Galatasaray Spor 
KulübüBaşkanıdır, siz hitap ederken Başkanım demek zorundasınız. Siz hitap ederken, 
SayınBaşkan demek zorundasınız. Ama, ama şu kesinlikle kabul edilemez. Şimdi Sayın Burak 
Elmas benim oğlum yaşında, ben oğlum mu diyeceğim? Yani olacak iş mi bu? Siz Galatasaray 
Spor KulübüBaşkanına, Başkanım demek, ha diyemiyorsanız, o başka, o zaman bu mikrofona 
çıkıp bu şekilde hitap edemezsiniz.  
Bu Galatasaray’da görülmemiş bir şey, değerli Galatasaraylılar, daha konu çok ama sizlerin 
sabrını daha fazla zorlamamak için ve de değerli DivanBaşkanımın da sabrını daha fazla 
zorlamamak için konuşmama burada son veriyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum, 
teşekkür ederim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Ayhan Yeğinsu, normalde yönetim sözcülerini gördük ama ben ilk defa siz uzun süredir 
konuşamadığınız için, eski yönetim sözcüsü olarak sizi göreceğiz herhalde kürsüde ve 
mikrofonda. Ancak sözünüze müdahale etmedim. Eski Divan, bir önceki DivanYönetimi için, 
yoldan çıkmış tarzında bir kelime kullandınız. Kayıtlardan izleyeceğim. Benim de kıdemli 
Başkan yardımcısı olduğum, Sayın Öner Kılıç’ın da, biz iki kişi devam eski yönetimden. Bu 
ifadeyi kabul etmem kesinlikle mümkün değil. Sadece şunu yapacağım. Burada olan olmayan 
birçok insana da söz hakkı doğurdunuz. Yani aynı konuşma içinde, en az 10 kişiye bir cevap 
hakkı doğdu. Ama bugünün, bugün bu tartışmaları burada uzatma şeyinde değilim. Sadece 
şunu yapacağım. Galatasaray Divanının, doğru yeni Medeni kanunla, istişari, danışma 
kurulları zorunlu organlardan çıkartılmıştır ama, bugün 1936 da kurulan kulübümüzün 
bölünme noktasında, Ateş-Güneş olayında kurulan yüksek murakabe heyetinden gelen, diğer 
kulüplere göre tarihsel ağırlığı olan bir DivanKurulundan bahsediyoruz. Bununla ilgili ben bir 
eğitim dokümanı hazırlamıştım ama yeni üyeler için, bunu size özellikle yollayacağım. Divan 
Kurulunun tarihsel gelişimini. Burada yoldan çıkma lafını ben geri almanızı öneriyorum. Alıp 
almamak size bağlı. Ben bitireyim lütfen. Sizin DisiplinKurulunda olduğunuz, Başkan 
yardımcısı olduğunuz dönemde, ben en azından salonda bulunan bir üyemizin, kürsü 
dokunulmazlığına giren bir konuda, disiplin cezası verildiğini gördüm. Divan kürsüsünden 
yaptığı bir konuşma, daha önce sizin de çok yakın arkadaşınız olan bir benim de 
DivanKurulunda birlikte çalıştığım bir üye, aynı wording olarak, aynı kelimelerle, aynı şeyi 
ifade etmişti ve hiçbir takip, disiplin takibi yapılmadı, sizin yönetiminizde disiplinde 
bulunduğunuz dönemde ceza aldı. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Geçmişi 
kurcalamanın, yeni fay hatları yaratmanın Galatasarayınbirlik, beraberliğe en çok ihtiyacı 
olduğu bir dönemde, neye yararı var, ben onu anlamış değilim.  
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Ama özellikle eski Divan, yani bir önceki, çünkü kurullarda süreklilik esastır. Eski yönetim, 
yeni yönetim ayrımı yapmıyorum. Eski Divan yönetimi rol çal, yani yoldan çıkmıştı, bunu 
benim kabul etmem mümkün değil. Bunu da burada ifade etmiş olayım. Buyurun.  
 
Ayhan Yeğinsu 
SayınBaşkan, sizin uyarmanızla ben bu sözü geri alayım. Ancak şundan vazgeçeceğimi, hiç 
kimse sanmasın. Ben 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, DivanKurulunda neler olduğunu biraz 
önce Divan iç tüzüğünde size 2 tane madde okudum. Bu 2 tane maddeyi okumamın sebebi, 
tamamıyla bu konu ile ilgilidir. Ben sizlere gerekirse görüntülü, gerekirse sesli, yapılmış her 
şeyi tek tek göstereceğim. Bunu SayınBaşkanın ifadesiyle, bu yapmış olduğum ifadeyi şimdi 
geri alıyorum. Ancak dediğim gibi bundan sonraki Divan toplantılarında sizlere o Divan 
toplantılarında neler yapıldığını, neler olduğunu, izah edeceğim. Teşekkür ediyorum. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Sayın Serhat Özalemdar, sonra Başkan yardımcımız SayınRezanEpözdemir, bu AİHM, kulüpler 
yasa tasarısı konusunda önemli açıklamalarda bulunacak. 
 
Serhat Özalemdar 
SayınBaşkan, Sayın üyeler, ben DivanBaşkanıma bir şey sormak istiyorum. İç tüzüğümüzde, 
kürsü dokunulmazlığımız var değil mi? İç tüzüğümüzde kürsü dokunulmazlığı maddesi var.  
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Hakaret içermemek koşuluyla. Kürsüye müdahale edilmez. 
 
Serhat Özalemdar 
Evet, var mı? Var. Siz tüzükle Ayhan Bey tüzükle göstererek, bana. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
Lütfen, lütfen salona hitap edin. 
 
Serhat Özalemdar 
Peki, tamam. Tamam. Bana geçen sene Mart ayındaki yaptığım Divan konuşmasından dolayı 
çağrı geldi. Disiplin Kurulundan. Menajerlerin arpalığı olmuştur bu şube deyince, bunu gelin 
açıklayın diye çağrı geldi. Çağrıya ben kanuni dilekçelerimi yazdım, verdim. İlk duruşmada 
dosyam iade edildi yönetime. Biz bu dosyaya ceza vermiyoruz diye. Bir ay sonra bir daha 
geldi aynı dosya ve sonuçta 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdiler. Benim kürsü 
dokunulmazlığım olduğu halde. Ayhan Bey isterim ki, buna bir cevap versin. Başka da bir şey 
sormuyorum, çok adaletli ve tüzük göstererek bunu konuştunuz ya, bana bu verilen cezayı 
lütfen açıklayın, teşekkür ederim. 
 
Divan KuruluBaşkanı Aykutalp Derkan 
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Ben bu tartışmayı burada, uzatma taraftarı değilim. Yok, yok, hayır. Cevap. Lütfen. 
SayınRezanEpözdemir, buyurun. 
 
Kulüp Başkan Yardımcısı RezanEpözdemir 
Sayın Divan Başkanım, kıymetli Divan üyeleri, bu saate kadar kıymetli vaktini burada tüketen, 
değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok hızlı bir şekilde, birkaç hukuki meseleye 
atıf yapıldı. Değerli hazirun burada konuştu. Biz de Yönetim Kurulu sorumluluğumuzun gereği 
olarak, onlara açıklık getirelim, bir kısım sorular soruldu. Müsaadeniz olursa. Bir tanesi, spor 
kulüpleri yasası ile ilgili. Evet spor kulüpleri yasası meselesinde bir çalışma yapılmış ve spor 
kulübü, spor anonim şirketi şeklinde iki tane tüzel kişilik oluşturulmaya çalışılıyor, özellikle bu 
düzenlemede, bakanlığın spor kulüplerinin, idari, sportif ve yönetsel yetkileri üzerinde ciddi 
bir denetim kontrol mekanizması hayata geçirilmeye çalışılıyor ve her şeyden önemlisi, 
mevcut sistemde anonim şirketlerde siz Yönetim Kurulu üyesiyseniz, yalnızca vergi ve SGK 
prim borçlarından ötürü sorumluluğun feriliği ilkesine göre sorumlusunuz, tüzel kişiliğe 
gidilir, bütün hukuki yollar tüketilir, alacak alınamıyorsa, Yönetim Kurulu üyesinin şahsi 
sorumluluğuna gidilir, Türk ticaret kanununun öngördüğü rejim budur. Bizim vergi 
mevzuatımız da bunu ortaya koyar. Yalnızca ve yalnızca 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü hakkında kanundaki vergi ve SGK prim borçları için böyle bir yöntem var.  
Bu düzenleme Yönetim Kurulu üyelerine kendi dönemlerindeki ticari, kambiyo, işletmelere 
ilişkin kira alacağı, sporcu alacaklarında dahi, Yönetim Kurulu üyelerinin şahsi ve müteselsil 
sorumluluğuna gidilmesinin önünü açıyor, ki bu bize göre ticaret hukukunun temel ve 
evrensel prensiplerine aykırı. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak, çok kapsamlı, akademik ve 
bilimsel bir çalışma hazırladık. Buna ilişkin itirazlarımızı sunduk. Bu düzenleme geçerse, 
Türkiye'de kimse spor kulübü yöneticiliği yapamaz. Hukuken, fiilen, hayatın olağan akışına, 
mantık, fizik kurallarına aykırı olur dedik. Pazartesi günü bu konuda parlamentoda bir davet 
var. Parlamentoda bu yasal düzenleme, pazartesi günü TBMM’de konuşulacak. Galatasaray 
Spor Kulübünü temsilen biz de hazır bulunacağız, orada da itirazlarımızı ve görüşlerimizi, 
sizden aldığımız yetkiyle orada dilimiz döndüğünce, bilimsel ve akademik perspektifte 
anlatmaya çalışacağız. Buradan endişeniz olmasın. 
İkinci mesele, tüzük, Sayın Aşkın gitti zannediyorum. Bir yönetimimiz, SayınBaşkanımız da 
ifade etmişti seçim sürecinde, biz tüzük tadil komisyonunu hazırlamak istiyoruz, 
Galatasarayın bütün aktörlerinin, üzerinde uzlaşacağı, konsensüse varabileceği, camianın 
kanaat önderleri, kıymetli büyüklerimiz, hukukçular, akademisyenler, herkesin katkı sunacağı 
bir tüzük çalışması yapmak istiyoruz. Orada da başta Sayın Aşkın olmak üzere, bütün 
büyüklerimizin de muhakkak, bu salondaki birçok kıymetli hazirunun da katkılarını alacağız, 
böyle bir komisyonu toplayıp, tüzük tadil komisyonu. Galatasarayın hak ettiği, çağdaş, bütün 
Galatasaray paydaşlarını kucaklayan bir tüzüğü hayata geçirmek istiyoruz. 
Üçüncüsü disipline sevk, SayınBaşkanımız ifade etti, bir cümle ile ben söyleyeyim müsaadeniz 
olursa. Tüzüğümüzün 111 inci maddesi 1 inci fıkrası diyor ki, üye başvuru yapar, Yönetim 
Kuruluna. Yönetim Kurulu 15 gün içinde bir aksiyon almazsa, üye DisiplinKuruluna 
başvurabilir. Buradaki iddia Genel Kurulun engellendiği iddiası ve Genel Kurulda üyenin 
iradesi tecelli ediyor, dolayısıyla üyeyi bizatihi ilgilendiren bir husustur, Genel Kurulun 
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toplanmadığı ve engellendiği iddiası. Biz birinci Yönetim Kurulumuzda şöyle bir karar aldık, 
dedik ki biz bize gelen bütün başvurularda hiç içeriğine bakmadan, kırtasiye makamı olarak 
direk disipline sevk edeceğiz, disiplinden sonuçta bir öneri bize gelecek, nihayetinde biz karar 
vereceğiz. Kaldı ki, ihraç meselesiyle ilgili zaten yetki Genel Kurulda biliyorsunuz, tamamlayıcı 
merasimi hepinizi, çok, bizim kıymetli büyüklerimiz olarak biliyorsunuz. Genel Kurulun 
iradesine rağmen zaten ihraç mekanizmasının hayata geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla 
Genel Kurulda olacak. Biz bu şikâyette de bütün şikâyetlerde de tüzüğün 111 inci maddesi 1 
inci fıkrasına göre içeriğe bakmadan direk DisiplinKuruluna olduğu gibi sevk ettik. Baştan da 
bunun kararını birinci toplantıda aldık. İkinci bir yöntem olarak, biz hiçbir şikâyetle ilgili 
disipline sevk etmeyebilirdik, orada da üye ilgilisi, 15 gün sonra kendisi resen 
DisiplinKuruluna başvurabilecekti. Üye resen disipline başvuramıyor bizim tüzüğümüze göre. 
Önce bize başvurmak zorunda, kendisi ile ilgili olan hususlarda. Hatta SayınBaşkan da ifade 
etti, işte Kalamış’ta bir kedi meselesi olmuş. Ondan ötürü bile bir şikâyet dilekçesi geldi. 
Baktık çok esasa müessir değil, içeriğini. Onu dahi sevk etmek zorunda kaldık. Çünkü yönetsel 
olarak böyle ilkesel bir karar aldık. Disiplin bir karar verir, görüşünü bize gönderir. Biz 
disiplinin karar alma mekanizması ve sunacağı görüşe müdahale edemeyiz. Bağımsız bir 
makamdır. Onlar da sizin teveccühünüzle seçildiler, ondan sonra biz de tüzüğümüzün 
emredici hükümlerine uygun davranırız. Bunu ifadeyim. 
Bir diğer husus, bu insan hakları Avrupa mahkemesi meselesi, tabii hukuki perspektiften 
bakarsak, bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. İki cümle ile onu da toparlamak isterim. Burada ihlal 
kararları verildi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından ve denildi ki, Tahkim Kurulu 
tarafsız ve bağımsız değildir, adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir, İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesinin, 6’ncı maddesi ve Anayasanın 36 ncı maddesi, biliyorsunuz, adil yargılanma 
hakkını düzenliyor. Bu kararlar bize gönderildi. Gönderildikten sonra, önceki yönetim 
zamanında, Yönetim Kuruluna bir başvuru yapılmış. Bu başvuru hukuk tekniği bakımından 
doğru değil. Bir defa yapmanız gereken şey, ceza muhakemesi kanununun 311 inci maddesi, 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 375 inci maddesi ve disiplin talimatı uyarınca yeniden 
yargılama önce isteyeceksiniz ve diyeceksiniz ki siz bana cezalar verdiniz, bu cezalar bana 
göre hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz. Yeni bir belge geldi elime, iham kararı. Lütfen 
dönün, yeniden yargılama yapıp, bu disiplin cezalarını kaldırın. Kaldırdıktan sonra, verilen 
para cezalarını, onun doğal hukuki sonucu nedir? O paraların iadesini isteyebilmeniz, işte biz 
kendi dönemimizde, zaten İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin kararlarının gereği olarak, 
Galatasaray Spor Kulübü olarak, Sportif A.Ş. olarak, an itibariyle DisiplinKuruluna başvurduk. 
Yani gerekli hukuki adımı attık, oradan gelecek kararı Tahkime de taşıyacağız. Bir sorun var, 
biz de uluslararası hukukçularla konuştuk. O da şu, biliyorsunuz her yıl kulüpler şöyle bir 
taahhüt veriyor, TFF ve UEFA ya. Burada kararları, adli yargıya, ulusal, uluslararası yargıya 
taşımayacağım diyor, spor kulüpleri. Acaba tüzel kişilik olarak bir Sportif A.Ş. olarak, insan 
hakları Avrupa mahkemesine bir başvuru yaparsak, bu taahhüdümüze halel gelir mi, 
kulübümüzün önümüzdeki yıl lisans alması ile ilgili bir engel olur mu? Bizler sorumluluk 
makamında olan kişiler olarak, Galatasaray Spor Kulübünün geleceğini de düşünmek 
zorundayız, takdir edersiniz ki, yani bu bir acaba Tahkim Kurulu kararını insan hakları Avrupa 
mahkemesine taşımak mıdır, yoksa zaten bu bir hak mıdır? Biz buna ilişkin bir çalışma 
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yürütüyoruz. Şimdi akademik, bilimsel perspektifin dışında, duygusal reaksiyonlarla böyle bir 
adım atarsak, yarın öbür gün UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu şunu söyler mi? Siz bir 
taahhüt vermiştiniz ama, gidiyorsunuz bizim kararımızı, tüzel kişiler olarak insan hakları 
Avrupa mahkemesine taşıyorsunuz. Bu bize hukuki bir sıkıntı yaratır mı? Biz bunu düşünmek 
zorundayız, Galatasarayın yarınlarını, umutlarını, geleceğini, iradesini ipotek altına alamayız 
ve karartamayız. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Efendim kişiler. Kişiler başvurur. Kişilerin 
UEFA ya bir taahhüdü yok. Türkiye Futbol Federasyonuna da yok. Kişi gider başvurur, 
tazminat kararını alır. Fatih Terim meselesinde de biz hocamıza, bilgi verdik. Kendisi böyle bir 
tasarrufta bulunmayacağını söyledi. Kendisinin tasarrufudur. Bizde vekaleti yok. Biz 
kulübümüzden sorumluyuz. Kulübümüzle ilgili de bu başvuruları yaptık. Kendisinin başvurup, 
başvurmamak kendi tasarrufudur. İnsan hakları Avrupa mahkemesine. Hem avukatına, 
mevcut avukatına, hem de kendisine bilgi vermiştik. Bir de son olarak Sayın Sanver, Yönetim 
Kurulu sözcümüzle ilgili, kıymetli hazirunun ifadeleri oldu. 
Kendisi hukukçu olmadığı için, belki hukuk terminolojisine vakıf olmadığı için bazı ifadeleri 
yanlış kullanmış olabilir. Ama asıl olan iyi niyettir, kötü niyet orada yok. Bunu da anlayışla 
karşılamak lazım diye düşünüyorum. Ben bu salonda bütün kıymetli büyüklerime, 
üstatlarıma, Galatasarayın değerli Divan üyelerine, SayınBaşkanımıza ve SayınDivan 
üyelerimize olan saygımızdan ötürü, Yönetim Kurulu temsilcisi olarak, burada sorulan bütün 
sorulara cevap vermek istedim, nezaketen bunun uygun olduğunu düşündüm, çünkü bazı 
sorular sorulmuştu, herkesi saygıyla selamlıyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Kıymetli 
vaktinizi de aldığım için, affınızı istiyorum. Teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Başkan yardımcımız SayınRezanEpözdemir’e teşekkür ederiz. Bir sorunuz mu var? Ben şey 
yapayım, SayınRezanEpözdemir, aslında bu toplantıda açık kalan konular olursa, biz bant 
kayıtlarından yani, şey de tutanakta, zabıt da çıktığında, açık kalan konuları iletiriz. Yönetim 
Kurulu, yani Kulüp genel sekreterliği ve Yönetim Kurulu genel sekreterliği üzerinden yazılı 
açıklama da yapabilirsiniz, yani belki şu anda açıklamayı uygun görmediğiniz şeyler olur. Tabii 
verildi. Tabii. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Bu arada Sayın Emir Kıvırcık herhalde 
feragat ettiniz, teşekkürler. Çünkü toplantı bayağı bir uzadı. Buyurun, bir teşekkür de size. 
 
İbrahim Göknar 
Pardon, çok kısa, iki dakika müsaade ederseniz. Tekrar. SayınRezanBeyin, değerli 
avukatımızın konuşmasına atfen. Tüzük ile ilgili bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. 
Şimdi 2011 yılında çıkan son tüzükten sonra, yanlış hatırlamıyorsam 4 ayrı grup, tadilat için 
çalışmalar yaptılar. Beni lütfen yanlış anlamayın, önce onu söyleyeyim. Lütfen vakit ayırın, 
onun Divan tutanaklarının hepsi var. Tüzükle ilgili neler olmuş, neler olmamış? Kimler ne 
çalışmalar yapmışlar ve ortaya ne çıkmış, çünkü son tüzük teslimatı eski yönetimimize, 
SayınBaşkanım daha iyi bilirler, tarihi hatırlayamıyorum ama tevdi edilmişti ve Yönetim 
Kurulundan tüzük toplantısı bekleniyordu. Kaldı ki, o tadilat da tamamlanmamıştı. Daha 
bizlerin de çalışmaları vardı, üyeler olarak. Dolayısıyla sizden istirhamım, çünkü biraz önce 
dediniz ki, yeni baştan bir tüzük çalışmasına başlayacağız. Bunun yerine, hem bugüne kadar o 
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çalışmalara emek vermiş değerli üyelerin hakkını vermek anlamında, onları iyice bir hatta 
davet edebilirsiniz, nasıl siz uygun görürseniz, sıfırdan başlamak yerine, hazır bir çalışma var. 
Ama mühim olan tüzüğün bir an önce sizin tarafınızdan Genel Kurul olarak çağırılma 
yapmanız. Onu size hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ederim. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Teşekkürler, son konuşmacımız bugünkü Sayın Bülent Karadeniz. Buyurun. 
 
Bülent Karadeniz 
SayınDivanBaşkanlığı, Sayın Yönetim Kurulu, SayınBaşkan, değerli hazirun, aslında ifade 
edeceğim düşünce ve duyguları daha önce Hayrettin ağabeyden başlamak üzere, birçok 
konuşmacı ifade etti. Bu nedenle, çok kısa olarak ben de bu konuda duyduğum üzüntüyü 
vurgulamak istiyorum. 
Galatasaray Spor Kulübü tarihinde bir ilk yaşanıyor. Gönül isterdi ki, kulübümüzün tarihinde 
yaşanacak ilkler gelecek nesillere örnek olabilecek ve onur duyabileceğimiz güzel hadiseler 
olsun. Ne var ki üzülerek söyleyeceğim, bir Galatasaray Başkanının DisiplinKuruluna sevk 
talebi, onur duyabileceğimiz bir hadise olmamıştır.  
Bu belki ülke koşullarından etkilenerek kulübümüzün seçim döneminde yaratılan derin 
kutuplaşma psikolojisinin bir ürünüdür. Son dönemlerde kulübümüzde bu kutuplaşma 
psikolojisinin yaratılmasında, kuşkusuz Başkanımız, bir önceki Başkanımız Mustafa Cengiz 
hakkında uzun bir zamandır sürdürülen kin ve nefret kampanyasının büyük bir payı 
bulunmaktadır. 
Bir Galatasaray Spor KulübüBaşkanının ve Yönetim Kurulu üyelerinin DisiplinKuruluna sevk 
talebi ile tarihimize kara bir leke düşülmüştür. Bu disipline sevk talebinin Yönetim Kurulunca 
kabulü ise maalesef kapkara bir sayfa yaratmıştır. Ben bunu Yönetim Kurulumuzun henüz 
tecrübesiz olmasına bağlamak istiyorum. 
Umarım bu ilk ve son hata olur. Sanıyorum bu hatanın kısa zamanda düzeltilmesi, 
Galatasaray’a yakışacaktır. Hatayı düzeltmenin yolu ise kanaatimce disipline sevk kararının 
iptali olacaktır. 
Şimdi yönetim efendim ben ilke kararı aldım, tüzüğümüze göre ifadesi kullanarak, ilke kararı 
aldım, önüme gelen bütün şikâyetleri otomatik olarak DisiplinKuruluna sevk ediyorum diyor. 
Böyle bir ilke kararının uygulanmayacağı durumlar vardır. Önünüze ahlak dışı bir talep 
gelirse, ilke kararı aldınız diye, DisiplinKuruluna otomatik sevk mi edeceksiniz? Burada da 
istisnai bir durum vardır. Bir kere bu başvurunun DisiplinKuruluna sevk edilmesi, demin 
bahsettiğim seçim döneminde yaratılan kutuplaşmanın devamı anlamına gelecektir. Halbuki 
artık, sakinleşme ve iç barışı kurma dönemine girmiş bulunmaktayız. 
İkincisi, bu konu Türk hukuku tarafından karara bağlanmıştır. Bunun DisiplinKuruluna sevk 
edilmesi ile işte mahkemelerin bu konuda vermiş olduğu karara şüphe ile yaklaşıldığı 
yönünde bir tutum sergilenmektedir.  
Üçüncüsü, istisnai bir muamele yapabilmek için bu karara, ilke kararına, üçüncü konu ise bu 
başvuru Galatasaray örf, temel değerleri, örf adet temel değerleri ve ahlak kurallarına 
aykırıdır. Örf adet kurallarının her şeyin üstünde olduğunu, değerli hukukçumuz benden daha 
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iyi bilecektir. Tüzüğün de üstündedir. Anılan ilke kararının da üstündedir. Siz bugün biz 
otomatik karar aldık diyerek, bu konu, örf ve âdet kurallarına aykırı hareket edemezsiniz. 
Ettiğiniz takdirde tarihe sadece bir Galatasaray Başkanını DisiplinKuruluna sevk eden Başkan 
olarak geçeceksiniz. 
Bundan kurtuluş yoktur. Burada uyarmak istiyorum. Tarihe bir Başkanı bir başka Başkanı 
DisiplinKuruluna sevk eden Başkan durumuna düşmek isteyebileceğinizi hiç sanmıyorum. 
SayınBaşkanıma bir de Galatasaray tarihinde hiçbir zaman devri sabık yaratılmadığını 
hatırlatmak isterim. 
SayınBaşkan, hafızam beni yanıltmıyorsa, seçimden önce verdiğiniz demeçlerde, camiayı 
bütünleştirmek ve kırgınlıkları gidermek için taahhütleriniz olmuştu. Bunu da hatırlatmak 
isterim. Saygılarımla. 
 
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan 
Bülent Karadeniz oturumumuzda son konuşmacımızdı, kendisine teşekkür ederiz. Şimdi ben 
toplantıyı kapatmadan önce, Eylül ayında bizim geleneksel olarak mektebimize geçeceğiz. 
Galatasaray lisesinde Eylül ayında yapacağız Divan Toplantımızı, ancak burada şöyle bir 
durum var. Şimdi bizim normalde Divan Kurulu olarak hani zoom toplantılarına, zoom 
üzerinden yaptığımız çevrimiçi toplantılara artık fiziksel olarak toplanabildiğimiz için şey 
yaptık, yüz yüze devam ediyoruz. Bizim normalde Divan toplantımızı, ikinci Çarşamba olan 8 
Eylül’de yapmamız gerekiyor. Yalnız SayınBaşkanın ve hukuk Başkan yardımcımızın da ifadesi, 
Eylül ayında yoğun bir Genel Kurul takvimi oluşacak. O yüzden ben şu anda 8’iya da 15’i gibi, 
çünkü 8 i de bizim için problemli bir gün. 8’i Çarşamba, futbol federasyonu, yaz transfer 
döneminin son günü, Yönetim Kurulu üyelerimizin özellikle Sportif A.Ş.’dekilerin, yoğun bir 
imza trafiği, yani gelen yada gönderilen oyuncular da olacak. Ben tabii yönetim adına 
herhangi bir tasarrufta şey yapamam ama o gün biraz yoğun bir gün olacağı için, yönetim, 
mali tablolar da konuşulacağı için, yönetimimizin de etkin katılmak istediğini gözlemliyoruz 
bu iki toplantıda da, dolayısıyla bu Genel Kurul takvimi açıklandıktan sonra, Eylül ayı Divan 
toplantımızı, yani yer belli, Galatasaray lisesinde olacak, saat 13.30 olacak, ancak gününü ve 
gündemini bilahare açıklamayı biz Divan heyeti olarak müsaadenizle uygun görüyoruz. 
Çünkü Genel Kurul takvimine bağlı olarak, ekstra bir sıkışıklık ve şey bir gündem oluşmasın, 
gündemi kaçırmayalım. Size, hepinize, iyi ve sağlıklı günler diliyorum, diliyoruz. Eylül ayı 
toplantımızda görüşmek üzere, toplantıyı kapatıyorum.  
 
 
 
 
 Aykutalp Derkan(6833) 

Başkan 
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İbrahim Ziyal(6329) 
Başkan Yardımcısı 

Sonay Kale (9001) 
Başkan Yardımcısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öner Kılıç (8177) 
Yazman 

Z. Nilüfer Sanvar(7167) 
Yazman 

 

 


