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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulu’nun 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yaptığı toplantının tutanağıdır. 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Saygıdeğer katılımcılar, Divan’ın Ekim ayı toplantısını açıyorum. Giriş kapılarımızdan gelen 

bilgiye göre şu anda 61 Divan üyesi var hazırunumuzda. Toplantı çoğunluğumuz olduğu için 

tekrar toplantıyı açıyorum. 

 

Değerli Divan Üyelerimiz, bizleri ekranları başından takip eden Sevgili Kulüp Üyelerimiz, 

Galatasarayımızın sarı kırmızı renklerine gönül vermiş, hayatlarını armaya adamış kıymetli 

taraftarlarımız. Sabahleyin sayın Burak Elmas Başkanımızın daveti ile seçilmiş önceki Kulüp 

Başkanlarımız, Divan Kurulu Başkanlarımız ve İkinci Başkanlarımızın katıldığı büyük Galatasaray 

aile fotoğrafını gördüğümüz, çok verimli geçen bir yüksek istişare toplantısı yaptık. Oradan da 

başkanlarımızla birlikte Divan Kurulu toplantısına geçtik.  

 

Her zaman olduğu gibi müsaadenizle kürsüye geçeyim.  

 

Vefat listesini alabilir miyim lütfen.  

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş 

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

ile geçtiğimiz toplantıdan bu yana geçen süre içinde ebediyete intikal etmiş olan üyelerimiz 

için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Vefat listesini yansıtabilir miyiz? 

 

4678 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ertan Kurdoğlu. 6279 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz, eski milli sporcumuz, 1984-1985 sezonu şampiyonu takımımızın baş antrenörü, milli 

takım eski baş antrenörü ve Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Nur Germen. 6971 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İsmail Akgün Ertem. 8286 sicil numaralı Divan Kurulu 

üyemiz Erden Saim Sözer ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylılar için sizleri saygı duruşuna 

davet ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı.) Buyurun, teşekkürler. Ruhları şad olsun, aziz hatıraları 

önünde saygıyla eğiliyoruz. 

 

Müsaadenizle yerime geçiyorum.  

 

Şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi, okumak üzere Divan yazmanımız Sayın Öner 

Kılıç’tan rica ediyoruz. Buyurun Öner Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç: 

Gündem: 
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1. Eylül ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması. 

2. Divan Başkanlığı’na gelen evrakın okunması. 

3. Tüzüğümüzün 87/14’üncü maddesi uyarınca, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 

Haziran 2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, 

konsolide mali tablolar ile, özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının Yönetim 

Kurulu’nca sunulması. Sunum Sayın Kaan Kançal tarafından yapılacaktır.  

4. Tüzüğümüzün 96/8’inci maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 

Haziran 2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, 

konsolide mali tablolar ve özet yönetsel sportif faaliyet raporları ile ilgili olarak, 

Denetim Kurulu’nun tespit ve incelemeleri. 

5. Gündemin 3 ve 4’üncü maddesinde sunulan raporlarla ilgili görüşme. 

6. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz 

verilmesi. 

7. Kapanış. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Teşekkürler. Okunan gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiştir. 

 

Şimdi geçen ayın, yani Eylül ayına ait olağan toplantı tutanağının takdim ve oya sunulması.  

Gündem çözümlendiği şekliyle gsdivan.com internet sitemize, Divan’ın internet sitesine 

yüklenmiştir. 

 

Bu Divan toplantıları gündemi, ses çözümlemeleri yapıldıktan sonra bir düzeltme işleminden 

geçiriliyor ve son kontrol de Divan başkanlığımız tarafından yapılıyor. Yine Divan üyemiz olan 

Sayın Melih Şabanoğlu bu tutanağın düzeltilmesi konusunda Divan Başkanlığımıza yardımcı 

oldu, ondan sonra da biz son kontrollerini yapıp, web sitemize yükledik. 

 

Toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. 

 

Gündemin ikinci maddesi ile devam ediyoruz. Divan Başkanlığı’na gelen evrakın okunması. 

 

Toplantı öncesi 6106 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sayın Ümit Özdemir’den bir evrak 

geldi, müsaadenizle ben bunu okuyayım. 13 Ekim 2021 tarihli. 

 

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı’na, İstanbul. Sayın Başkan, Kulübümüz 

Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere ilişikteki gayrimenkuller durum tespit raporunu iletiyorum. 

Bu rapor hatırlatma amacıyla yazılmıştır. İçindeki bazı sorulara verilecek cevaplarda 

kulübümüzün ticari çıkarlarını haleldar edebilecek bilgiler bulunması halinde raporun 

kamuoyuna açık hale getirilmemesini ve Yönetim Kurulu’ndaki sadece ilgili kişiler ile 

paylaşılmasını rica ederim. 
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Rapordaki konulara dair Yönetim Kurulu’nun bir görüşme yapmak istemesi durumunda, Divan 

Başkanlığı’nın nezaretinde her türlü toplantıya bizatihi katılmaya hazır olduğumu da 

bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. Ümit Özdemir. 6106 Sicil Numaralı Divan Kurulu üyesi. 

 

Saygıdeğer katılımcılar, bu raporu bir yazı, kapak yazısı, ön yazısı ekinde sayın Yönetim 

Kurulumuza ileteceğiz.  

 

Gündemin ikinci maddesini de geçtikten sonra, ana gündem maddelerimize geçmeden önce, 

bir-iki hususta açıklamalarda bulunmayı öngördük. Birincisi, gelirken stadımızın çim zeminini 

görmüşsünüzdür, yaz boyu yapılan eski yönetim döneminde başlayıp bu yönetim, yeni seçilen 

yönetim döneminde de süren çalışmalar neticesinde, Stat İşletme Direktörlüğü’nün de üstün 

gayretleriyle çim saha kabul edilebilir, üzerinde maç oynanabilir seviyeye gelmiştir. Bu konuda 

Stat İşletme Direktör Vekilimiz Sayın Ali Çelik Kıran’a ve ekibine Divan olarak teşekkürü borç 

biliriz.  

 

Bir diğer konumuz, saygıdeğer üyelerimizden, hani pandemi koşullarını biraz da bahane 

ederek, bize yöneltilen bir serzeniş var. Eleştiriye bu konuda son derece açığız, belli 

lokasyonlardan niye servis kaldırılmadığı yolunda. Saygıdeğer Hazırun, özellikle belirtmek 

isteriz ki, bu konuda aslında tercih bizim değil. Bu süreçleri maalesef pandemi yönetiyor. Ciddi 

anlamda vaka sayıları ve kayıplarımız var. Bir bölümü de kulüp üyelerimiz ve yakınlarımız. Ben 

bu konuda Sayın İbrahim Ziyal Hocamıza, kıdemli Divan Başkan Yardımcımız, ama bir hekim 

olması nedeniyle o ön cephede çünkü, üniversitede ve sağlık sektöründeki gelişmeleri bildiği 

için, sözü ona bırakmak istiyorum. Yani kısa bir açıklama verecektir diye düşünüyorum. 

Buyurun Hocam. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal: 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle hem servis konusu, Sayın Başkanımın dediği gibi, 

hem de lisede, Tevfik Fikret salonunda toplanmamız, hepimizin istediği, arzu ettiği bir şey, ama 

onu gerçekleştiremiyoruz. Bu tabii ki sadece bizim dileğimizle olan bir şey de değil, okulun 

müsait olması lazım, idari açıdan izin alınması lazım. Biliyorsunuz bu sene liseler, ortaokullar, 

ilkokullar hepsi eğitime başladılar, 1.5 sene aradan sonra ve okulların başlaması ile birlikte, 

gerek korona ile ilgili gerekse diğer enfeksiyonlarla ilgili bir artış var ve maalesef ki bu 

enfeksiyonlar biraz birbirine de karışmaya başladı. Gribal enfeksiyon, burun akıntısı, sizlerin de 

bildiği gibi, korona her türlü şekilde kendini gösterebiliyor. 

 

Bu sebepten dolayı PCR testleriyle ilgili de sonuçlar bazen pozitif. Negatiflerde bile sıkıntılar 

olabiliyor ve çoğunlukla da okuldaki küçük enfeksiyon, ufak enfeksiyonlar, korona diye 

değerlendirilmeyip PCR testi yapılmıyor. Böyle bir ortamda bizler kendi evimizde dahi 

çocuklarımız geldiği zaman risk altındayız. Her taraftan risk dahil, böyle olunca, toplu olan her 

türlü girişim, servis içinde toplu gitmek, kapalı bir salonda birlikte olmak, bunların hepsi risk 

etkeni. Çoğunuz maskelerle birliktesiniz, ayrıca okul içinde de bizlerin oraya girmesi, 
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öğrencilerle birlikte olmamız, bizim getirmemiz ya da onlardan almamız, bunların hepsi bir risk 

teşkil etmekte. Bu sebepten dolayı, bu biraz da belirsiz olan dönemde, kışa doğru ne olacağı, 

tekrar salgının ilerleyeceği, artacağı çok net değil; belki geriye de gidebilir. Yılbaşına kadar en 

azından bazı gidişatı takip edip, ondan sonra aybeay karar vermek lazım. Servislerin işletilmesi, 

bizim okulda toplantıları yapabilme imkânımız, idari olarak bunları konuşarak da, onun için 

bizim tüm üyelerimizden ricamız, zaman zaman eleştiriler de geliyor. Yıl sonuna kadar bu 

konuyla ilgili biraz sabırlı olalım ve aylık olarak, her ay durumu değerlendirerek karar verelim, 

ama hepimizin isteği Tevfik Fikret salonunda hep birlikte olabilmek. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Teşekkürler İbrahim Ziyal Hocam. Buna bağlantılı bir konu da, toplantı gününün değiştirilmesi 

konusunda. Geçmiş dönem arşivi taradığımızda, uzun yıllar önce, yani aşağı yukarı 20 küsur yıl 

önce, ikinci Perşembe, yani hafta içi ikinci perşembe yapıldığı; ama aşağı yukarı son 20 yılda da 

her ayın ikinci çarşambası yapıldığı şeklinde bir istatistik çıkarttık. Bunu sayın önceki Divan 

başkanlarımız, hem Semih Haznedaroğlu büyüğümüz, hem İrfan Aktar büyüğümüz çok iyi 

biliyorlar. Bunun için de Sayın İrfan Aktar’ın başkanlığı döneminde, ben de yazmandım. İki 

kere, bir de Eşref Hamamcıoğlu başkanımızın başkanlık döneminde benim hatırladığım, üç kere 

anket yaptık. Her üç ankette de çarşamba günü hafta içi yapılması yolunda, hazırun, yani 

katılımcılar, bütün hepsi değil, ama ankete lütfedip cevap veren katılımcılar öyle bir irade 

koydular. Biz de bunu uyguluyoruz. Ama bizim yeni Divan, yeni seçilen Divan yönetimi olarak 

biz aramızda karar verdik. 

 

Yılbaşına kadar geniş kapsamlı bir anket yapalım. Tabii ki mektebimiz ve Tevfik Fikret salonunu 

bizim protokoler toplantılarımız, işte kulüp kuruluş yıldönümü, Divan beratlarının takdimi gibi 

toplantılarımızda kullanacağız hafta sonları. Divan toplantılarımızı hafta içi almak konusunda 

da 2 bin 300 Divan üyemiz olduğuna göre, 2 bin 650 şu andaki rakam itibariyle aktif üyemiz 

var. Aidatını yatırmış da 2300 civarı. Bunu en azından bu üyelerin en az yüzde 60, yüzde 70’inin 

katıldığı geniş kapsamlı bir anketle, ki bu herhalde iki ay sürer, hem SMS, hem elektronik posta, 

hem de fiziki olarak doldurulmak şeklinde. Bu kararı da daha sonra birlikte verelim şeklinde bir 

düşüncemiz var. Bunu bu şekilde izah etmiş olayım. 

 

Onun dışında tüzüğümüze göre zorunlu olarak, ilk altı aylık faaliyet döneminin sonuçları, 

3’üncü ve 4’üncü maddelerde şöyle bir yol izleyeceğiz. Dönemsellik ilkesi ve hesap verilebilirlik 

anlamında, 1 Haziran biliyorsunuz malumunuz, 1 Ocak – 22 Haziran tarihleri arasında eski 

Yönetim Kurulumuz yani daha doğrusu önceki Yönetim Kurulumuz, eski lafı yanlış. Önceki 

Yönetim Kurulumuzdan Başkan Yardımcımız Sayın Kaan Kançal bu sunumu yapacak. 

Malumunuz 19 Haziran’da seçimi yaptık, 22’sinde devir teslim yapıldığına göre, bu altı aylık 

dönemin son sekiz günü Burak Elmas başkanlığındaki yönetimimize aitti, dolayısıyla Sayın Kaan 

Kançal bu mali sunumu yapacak, ondan sonra da Sayın Emir Otluoğlu, bilmiyorum, burada mı? 

Salonda mı? Evet. Bağımsız denetimden geçmiş bu altı aylık dönemle ilgili Denetim Kurulu’nun 

tespit ve incelemelerini sunacak. 
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Burak Elmas başkanlığındaki yönetimimizle beraber seçilmiş olan Denetim Kurulu, Asaf Savaş 

Hocamızla konuştuk, onlar da bu pazartesi akşamı KAP’ta yayınlanan, Sportif AŞ’nin ilk kuartırı, 

ilk çeyreğine ilişkin kısa bir sunum yapacaklar. 3’üncü ve 4’üncü maddelere ben bu şekilde giriş 

yapmış oldum. Yalnız bunlara geçmeden önce, sözü Sayın Başkanımız Burak Elmas’a vermek 

istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Sayın Divan Başkanım, Saygıdeğer Divan Kurulu Yönetimi, Saygıdeğer Divan Üyelerimiz, Sevgili 

Galatasaraylılar, huzurlarınıza birkaç basit konudan bahsetmek üzere çıktım. 

 

Bunlardan birincisi; biraz önce gerçekleştirdiğimiz camiamızda, geçmişte görev almış olan 

önemli isimlerin katıldığı, istişare komitesi toplantısı. Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim 

ve yapmayı çok arzu ettiğim bir toplantıydı. Sağ olsunlar, camiamızın geçmişte başkanlığını, 

ikinci başkanlığını ve Divan Başkanlığı’nı yapmış olan büyüklerimizin önemli bir bölümü, bu 

davete icabet ettiler, çok keyifli bir toplantı oldu. Çok özlemişiz, onları da görme fırsatı bulduk. 

Gelemeyen birkaç büyüğümüz oldu, onlar da bizzat arayarak mazeretlerini bildirme nezaketini 

gösterdiler. 

 

Huzurlarınızda tekrar bu güzel aile resmini çekmeyi bize fırsat veren, tüm eski Başkan, İkinci 

Başkan ve Divan Kurulu Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.  

 

Bir diğer husus; bildiğiniz üzere, önümüzdeki cumartesi ve pazar günü, Galatasaray’ın 

pandemiden çıkışı, normalleşme süreci için iki tane önemli ertelenmiş olağan genel 

kurulumuzu yapacağız. Burada olağan genel kurulumuzun da öncesinden size bu olağan genel 

kurulla ilgili birkaç konu paylaşmak istiyorum. 

 

Birincisi, biz Yönetim Kurulu olarak bu genel kurulun en sağlıklı şekilde icra edilmesi için Divan 

Başkanımızla beraber elimizden gelen tüm yardım ve desteği sağlıyoruz. Bir önceki, yani kendi 

dönemlerini ilgilendiren iki olağan genel kurulda en uygun şekilde anlatabilmeleri ve gelen 

tavsiyeleri veya eleştirileri cevaplayabilmeleri için de bir önceki Yönetim Kurulu’yla bir 

istişarede bulunduk. Kendilerine arzu ettikleri bilgi, belgeleri vermeye devam ediyoruz. 

Bundan sonra da herhangi bugünden genel kurula kadar da herhangi bir arzuları olursa, her 

zaman bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Kendilerine şöyle de bir huzurlarınızda 

paylaşmak isterim, bilgi de verdim. Biz mevcut Yönetim Kurulu olarak genel kurul onların 

dönemini ilgilendirdiği için, bizler sahnede Yönetim Kurulu masasında oturmayacağız. Bu ilk iki 

gün için, bizi ilgilendiren bütçe ve yetki bölümünde geçeceğiz, ama orada onların oturmasının 

daha uygun ve şık olacağını düşünüyoruz. Bu teklifi de onlara yaptık. Kendileri arzu ederlerse 

de Yönetim Kurulu masasında kendi dönemleriyle ilgili bir oylama olacağı için, orada istedikleri 

zaman oturabilirler. 

 

Bir diğer husus da bildiğiniz üzere, ikinci genel kurulda, hem bizim bütçemizi, hem de normalde 

alınan birtakım yetkileri yani 10’uncu madde ile ilgili birtakım yetki taleplerimizi koyduk, 
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oylanmak üzere. Burada camiamızda birtakım üyelerimiz, bazı Divan üyelerimizden, birtakım 

tavsiyeler geldi. Yanlış anlamalara sebebiyet verecek bir takım hususlar olduğunu bizle 

paylaştılar, biz de kendileriyle istişare ederek, bu yetkilerin son derece şeffaf ve samimi olarak 

istendiğini söyleyerek, kendilerinin endişelerini giderecek değişiklikleri birlikte yapıp, bir 

dilekçe vererek, o düzeltilmiş haliyle oylanmasını, birlikte imza atarak yapmayı tavsiye ettik. 

Böylece de hem üyelerimizi dinlemiş, hem de kafalarında soru işareti varsa da onları birlikte 

gidermiş olacağız.  

 

Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Başkan, Burak Elmas’a detaylı açıklaması için yine önümüzdeki cumartesi, pazar günü 

icra edeceğimiz, 2019 ve 2020 yılı genel kurulları, gecikmiş de olsa ancak yapılabilen, pandemi 

şartlarında bu genel kurullardaki ilgili açıklamaları için teşekkür ederiz. 

 

Şu an itibariyle salonumuzda 85 Divan Kurulu üyemiz ve 12 kulüp üyemiz bulunmakta. Şimdi 

mali raporlara geçmeden önce genelde toplantılar konusunda gelen birtakım eleştiriler var, 

konuşmacı sıralamaları konusunda. Bu konuda biz bir çalışma yaptık. Sayın İbrahim Ziyal bu 

konuda bizim Divan görüşümüzü belirtecek. Ondan sonra da mali sunum ve Denetim Kurulu 

sunumuna geçeceğiz. Buyurun hocam. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal: 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

 

Çok arada sitemler alıyoruz. Keşke olabilse, herkes aynı anda konuşabilse. Sıradan alma 

mümkün alma. Bir kriter sıralaması, Divan yönetimi olarak belirledik. Aşağı yukarı aslında daha 

önce de bunlar uygulanmaktaydı, ama biz bunu bir tekrar olarak size sunmak istedik. 

Divan’da söz alma önceliği Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve önceki 

başkanları, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu sözcü ve seçilmiş kurul başkanları, Divan 

Kurulu önceki başkanları, söz hakkı doğan üyeler ve usul hakkında kısa söz isteyen üyeler ile 

sınırlıdır. 

 

Divan Kurulu’nda söz almak isteyen üyeler daha önce bildirilecek gündem akışına göre oluşan 

başlık, başlıklar ya da güncel konular hakkında konuşma taleplerinin hangi bölüm için olduğunu 

bildirerek söz isteyebilirler. 

 

Divan üyeleri, konuşma taleplerini aşağıdaki şekillerde iletebilirler. Divan yönetiminin 

açıklamış olduğu, Divan Kurulu toplantı tarih ve saatinden 24 saat öncesinden başlamak üzere, 

divan@galatasaray.org Divan mail adresine yazılı talepte bulunmak suretiyle. Bu şekilde atılan 

mailin saati de tarafımıza düşmüş olacaktır. 24 saatten önce yapılan talepler işleme 

alınmayacaktır. Böyle bir kural getirince özellikle vurgulamak isteriz. Bir hafta, 10 gün evvelden 

konuşacağım diye bir talep olursa, bunu 24 saatten itibaren ancak kabul edebileceğiz. Divan 

mailto:divan@galatasaray.org
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toplantısı başlama saatine kadar, talep saatini de bildirir şekilde olmak kaydıyla, yazılı talepte 

bulunmak suretiyle, Divan toplantısı esnasında, konuşmaları bölmeyecek şekilde el kaldırmak 

suretiyle. 

 

Bir Divan üyesinin önceki toplantılarda konuşma yapmış olması, bir sonraki Divan’daki 

sıralamayı etkilemez. Her toplantı ayrı değerlendirilir. 

 

Son olarak da tabii ki Divan Kurulu Başkanlığı, toplantı ve görüşmelerin gidişine göre akışı ve 

sıralamayı yönetir ve yönlendirir. 

 

Bilgilerinize sunmak istedik. Teşekkürler. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın İbrahim Ziyal’e teşekkür ederiz. Şimdi gündemimizin 3’üncü maddesi, mali sunumu 

içeriyor. Buyurun Sayın Kaan Kançal. 

 

Kaan Kançal: 

Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti, Değerli Başkanlarım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, 

hepinize saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere, biz yönetimimiz dönemindeki son Divan’da 

yönetimimizin son Divanı’nı yapıyoruz düşüncesiyle sizlerle vedalaşmıştık. Ancak bu altı aylık 

dönemin kapanışını bizim yapmamış olmamıza rağmen, yeni yönetimimizin yapmış olmasına 

rağmen, büyük bir bölümü bizim sorumluluğumuzda geçtiği için bu sunumu bizim 

yönetimimizin yapmasının daha doğru olacağı düşüncesi hasıl oldu. Biz de vazifeden kaçmadık, 

bu sunumu tekrar bizim yönetimimiz adına yapıyoruz. İnşallah bu benim artık son Divan 

sunumum olur, umuyorum. 

 

Toplam 10 dakika, çok hızlı önce bir rakamların üzerinden geçelim. Ondan sonra birlikte kısa 

bir değerlendirme yapalım. İlk olarak Sportif AŞ konsolide gelir tablosu. Biliyorsunuz bu IFRS 

esasına göre mali hesap yılı yıllık değil dernekteki gibi, sezonluk. 

 

TV Yayıncılık, Mağazacılık’ın altında, Mağazacılık ve Gayrimenkul AŞ de Sportif AŞ’nin altında 

bağlı kuruluş, onun konsolide gelir tablosu. Sezonluk olduğu için, 2021 Mayıs kapanışı ile bir 

yıl önce 2020’nin Mayıs kapanışının sezon rakamları olarak bakalım. 

 

Gelirimiz 899,7 milyondan yaklaşık 300 milyon bir hasılat kaybı ile 618,7 milyona geriliyor. 

Bakın geçmişte sunduğumuz mali tabloları, dönemsel olarak, pandemiden etkiliydi, yani 

mesela yıllık baktığımızda ilk iki ay pandemide değil, 10 ay pandemide. Bu dönem, ful pandemi, 

yani tam pandeminin etkisinde olan bir yıl yaşadı, sezon yaşadı Sportif AŞ. Hasılatımızda 

bundan dolayı 300 milyonluk bir kayıp var. Esas faaliyetimiz, ki bunda ben amortisman 

düşülmemiş halini, EBİTDA dediğimiz o satırı söylüyoruz. Mavi olarak gördüğünüz. 151 milyon 

olan esas faaliyet kârımız, bu dönemde 259,8 milyon zarara döndü. Net zararımız 46,7 

milyondan 434,6 milyona yükseldi. 
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Şimdi kulübümüzün altında faaliyet gösteren merkez ve tesislerimiz, spor okullarımız, amatör 

spor şubelerimizin yer aldığı, esas faaliyet rakamlarımıza bakalım. 

 

İlk altı ay, Ocak-Haziran, 6,4 milyon gelir, 81,7 milyon giderle, esas faaliyetimiz 12,2 zarar 

olarak kapattı. Diğer alttaki gider kalemlerimizi de düştüğümüzde, esas faaliyetimizin altında, 

altı aylık dönem zararımız 215,9 milyon olarak gerçekleşti. 

 

Şimdi bir de geçen yılın ilk altı ayı ile karşılaştırmalı olarak rakamlara bakalım. 4,1 milyon esas 

faaliyet kârımız, 12,2 milyon zarara dönmüş durumda ve 140,7 milyon olan 6 aylık net dernek 

zararımız, 215,9 milyon olarak gerçekleşmiş durumda. 

 

Son mali tablomuz, kulüp konsolide gelir tablomuz. Burada Derneğimiz, altında faaliyet 

gösteren tüm şubeler ve tüm bağlı kuruluşlarımızın konsolide edildiği, mali tablomuz. Şimdi 

burada baktığımızda, altı aylık yine ful tüm dönem pandeminin etkisinde, 326,4 milyon olan 

hasılatımız, 373,3 milyona yükseliyor. Burada Socios gelirleri konsolidede girdiği için burada 

böyle bir yükselme var. 79,5 milyon olan esas faaliyet zararımız, 175,4 milyon olarak 

gerçekleşiyor. Dip net zararımız 278,8 milyondan, 415,.1 milyon gibi bir rakamla gerçekleşiyor. 

 

Şimdi değerli Galatasaraylılar, pandeminin kulübümüzün üzerinde yarattığı olumsuz 

etkilerden, bu rakamları gördüğünüzde kaygı duymuş olabilirsiniz. Tabii sizler bu işin 

mutfağında olmadığınız için, bu rakamlar sizi daha da fazla kaygılandırıyor olabilir. 

 

Tabii ben şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu rakamları gördüğümüzde, kulübümüz 

bildiğiniz üzere yıllarca üst üste günlük başarılar için biraz hoyratça harcamalar yaptı. Yani bu 

yönetimlerin yaptığı bir hataydı. Artık bunların neticesinde de kulübümüzün mali tabloları, 

yıllarca ardı ardına gelen bu hatalar sebebiyle, ağır hasarlar gördü. Artık son dönemde denizin 

bittiği anlaşıldı ve açıkçası bana göre bu işler mali açıdan biraz daha doğru yönetilmeye 

başlandı. Şimdi ben açıkçası bizim yönetimimizin mali disiplini anlamında yaptığı işlerden 

müsterihim. Bakın yönetimim bitti, bundan sonra da bir yönetimde yer almayacağıma göre ve 

siyasi endişem olmayacağına ve sizler gibi bir Divan Kurulu üyesi olarak bunu söylüyorum. Ben 

müsterihim, sizler de müsterih olun. Nasıl? Yıllarca yapmış olduğumuz yanlışlarla, üst üste, ardı 

ardına, yavaş yavaş bu mali tablolar bu hale geldi. Bundan sonra yapacağımız, ardı ardına 

ısrarla doğrularla da bu mali tablolarımızı biz düzeltiriz, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. 

Bakın biz bu mali tablolarda bile iyi işler yaptığımızın izlerini ben size burada şimdi birazdan 

anlatmak istiyorum. 

 

Bakın biz UEFA kıskacına yakalandık, 140 milyon lira zararla gittik, men oluyorduk, direkten 

döndük ve UEFA’nın 4 yıllık “settlement agreement” anlaşmasına girdik. Peki, biz bu 

anlaşmaya girdik, yani bu settlement agreement’a UEFA kıskacına girdiğimizde, bir 

hatırlayalım. Ekonomik herhangi bir kriz var mıydı? Yoktu. Bir, Türkiye'de bir finans krizi var 

mıydı? Yoktu. Ani kur artışları, faiz artışları var mıydı? Yoktu. Pandemi var mıydı? Yoktu. Peki, 
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biz bu girmiş olduğumuz dört yıllık settlement agreement’ta yönetimimizi yeni yönetime 

devretmeden tam bir hafta önce, dört yıl değil, üç yılda, yani bir yıl erken, tüm kriterlerimizi 

yerine getirerek, çıktık ve temiz bir sayfa ile yeni yönetime Sportif AŞ’ye teslim ettik. 

 

Peki, biz çıktığımız dönemde, faizler yüzde 5’lerden yüzde 20’lere çıktı mı? Çıktı. Kurlar, 

6’lardan 10’lara çıktı mı? Çıktı. Ekonomik dalgalanmaları yaşadık mı? Yaşadık. Tüm bu 

dönemde pandemiyi, yönetimimiz döneminde yaşadık mı? Yaşadık. Buna rağmen bu kriterlere 

uyup çıktıysak, demek ki Galatasaray bir şeyleri doğru yaptığı zaman, ekonomi, o, bu, ne olursa 

olsun, sonucunu alıyor. 

 

Bakın yapılandırma anlaşması imzaladık, bu mali tablolarda ikinci yapılandırma anlaşmasının 

hiçbir etkisi yok. Bu Aralık 2010’da imzalamış olduğumuz ilk yapılandırma anlaşmasının etkileri. 

Kurlar 6’lardan 10’lara gitti. Galatasaray bunların hiçbirini mali tablolarına zarar yazmadı. Eğer 

ilk yapılandırma anlaşmasını yapmasaydık, çok ağır daha çok daha fazla zarar edecektik. Şimdi 

bir Sportif AŞ’nin bir gelir tablosunda finansman giderlerine gelelim. Bakın, alttan üçüncü satır, 

finansman giderleri. Mali tablomuzda tek iyileşen rakam. 103,6 milyon, finansman giderlerinin 

içinde bizim kur farkı zararlarımız var ve faiz giderlerimiz var. İki kalem var. Faizlerin 2019’dan 

2020’ye, 2021’e, nereden nereye gittiğini düşünün, kurların nereden nereye gittiğini düşünün, 

ama bakın bizim bu rakamımız düşüyor. 

 

Bunun bir önceki sezonunu da hatırlıyorum. 141,3 milyon. Doğru mudur? 141,3 milyondan 

103,6 milyona, 103,6 milyondan da 89 milyona geriliyoruz. 

 

İlk yapılandırma ile tüm temliklerimiz kalktı, bakın bir lira gelir akmıyordu, yayın haklarımızın 

tamamı, gişe hasılatımızın tamamı, stat isim, sponsorluğunun tamamı, temlikliydi. Bunların 

tamamı kalktı. Uzun vadeye yayıldı, nakit akışı girişi sağlandı. Pandemi süresince temerrüt 

risklerimizi bertaraf ettik. 

 

Şimdi Derneğimizin, Derneğimizin bir tablosuna gelelim. Bu da ya ben bir mikrofon isteyeceğim 

ya da bir pointır. Ya da bir şey varsa. Lazer. Lazer olsa daha iyi olur.  

 

Neyse, böyle anlatalım. Mikrofon alayım. Şimdi böyle anlatayım. Konsolide dernek, pardon, 

solo dernek. Önce, tamam bu kalsın. Tamam. 

 

Şimdi bu 2020 yılı gerçekleşen, derneğin esas faaliyeti, bu da 2020 yılında Derneğimizin 

gerçekleşen esas faaliyeti. Bakın biz en azından şunu dedik, yönetim olarak. Yönetimler 

bırakalım geçmişten gelen yükleri, herkes birbirini suçluyor ya, biz işte enkaz devraldık. Bu 

edebiyatı bırakalım, ki gerçek. Biz kendi faaliyetimizden, esas faaliyetimizden sorumlu olalım. 

En azından biz kendi esas faaliyetimizi kâr ettirelim ki, kendi yönetimimizden kaynaklı, kendi 

sorumluluğumuzdan kaynaklı buranın üzerine bir yük bindirmeyelim. Bunu biz prensip edindik. 

Bakın şu kalem, şuradaki esas faaliyet kalemi, çıplak gelir, gider. Bunların hiçbiri yok. 

Galatasarayımız son 10 yılda 200 milyon dolar zarar vermiş, bu kalemde. Biz yönetim olarak, 
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devraldıktan sonra, ilk defa burayı kâr ettirdik, kâra geçirdik. En azından bunu durdurduk ve 

dedik ki biz bunu kurumsallaştırdık. Yapmış olduğumuz, yapısal reformlarla. Tabii şimdi ben bu 

dönemi kapatmadım. Sağ olsun yeni yönetimimizle görüşerek, ben bünyeye girdim, bu 

rakamları mali işlerle çalıştım. Bunu görünce, tabii ben dedim ki, ne oluyor? Yani biz bunları 

artı bütçelemiştik. Burada tabii sebebini anladık. Biz Socios gelirlerini derneğimize daha fazla 

yazmıştık, tabii yönetimimize bu Socios gelirlerinin biz bir kısmını bıraktık. Bu yönetime 

geldiklerinden çok kısa bir süre sonra, borçsuzluk kâğıdı gerektiği için onlar bu Socios 

gelirlerinin daha büyük bir bölümünü, Sportif’e kaydırmak durumunda kaldıkları için bizim 

burada esasında zarar bütçelemediğimiz yer, zarara dönmüş durumda. Ama bu yılı zarar 

kapatacağımız anlamına gelmiyor. Bunlara dönemlik bakmak lazım. Ben buradaki zararımızın 

yıl sonunda da esas faaliyetimizin artı olarak döneceğine inanıyorum, eminim. Yeni 

yönetimimizden bunu bekliyoruz. 

 

Şimdi bakın bundan sonra derneğimizi ciddi zarara atan gider kalemleri nedir? Şuradan 

başlayalım. Bu başkanımız Ünal Aysal zamanında, 2012 yılında imzalamış olduğumuz bir stat 

hasılat paylaşım anlaşması var. Biz şimdi şurayı yapıyoruz, burası bir yıl önce, burası 2021, 

burası 2020. Karışmasın. Şimdi bu ne diyor? Diyor ki bu anlaşma. Dernek, Sportif AŞ’ye 

minimum bir hasılat taahhüt ediyor. Eğer Sportif AŞ bu hasılatın üstünde kalırsa, bu minimum 

değerin üstünde kalırsa hasılatında, sorun yok. Altında kalırsa, farkını bu minimum bedel 

üzerinden Dernek, Sportif’e ödüyor. Şimdi bakın geçen yıl bunun büyük bir bölümü, buradan 

geliyor, yani stat hasılat paylaşım anlaşması. Geçen yıl 45 milyon, ki bunun 10 ayı pandeminin 

etkisi, yani şimdi stat kapanmış, Sportif AŞ’nin gişe hasılatı sıfırlanmış. Ne oldu? Bunun yükü 

Dernek’e bindi. Yapacak bir şey var mı? Yok. Ya bu anlaşmayı ortadan kaldıracağız, ki bunun 

da yollarına bakıyoruz. Ya da bunu ödeyeceğiz. Ama hasılat düştü, şimdi bakalım. 45, 84’e 

çıkmış. Çünkü bu dönemin, bakın bu dönemin üç ayı kapalı. dört ayı. Bu dönemin altı ayı da 

kapalı. Bakın 84’e çıkmış. Bunun 54 milyonu, stat hasılat paylaşım anlaşmasından geliyor. 20 

milyonu da bu yapılandırma ile vadesi geçmiş borçlarımızı kapadık ya, onların dosya icra 

masrafları. 

 

Ama bakın bu bitti. Artık bu böyle devam etmeyecek, bir defalık bir gider. Neden? Çünkü artık 

pandemiyi geride bıraktık. Gişemiz yavaş yavaş başladı, yerine girdi. Bu bizden sonraki 

yönetimlere böyle yüksek bir maliyette yansımayacak. Şimdi bakın dikkatinizi çekiyorum. 24 

milyonluk faiz giderimiz, 2 milyon liraya düşmüş. Bu niye? Riva ve Florya’yı sattık ya ve bunun 

gelirlerini Deniz Factoring’e temlik ettik. Yüzde 33, yaklaşık 32,8 bir faizle kırdırdık, 167 

milyonluk faiz yükünün büyük bir bölümü, bizim yönetimimiz zamanında tahakkuk etti. Biz 

yönetimimiz başladığından 20 Eylül’e kadar her ay 3,8 milyon, bunun bu faiz yükünü tahakkuk 

ettirdik. O bitti, 20 Eylül’de düştü. Bizden sonraki yönetime devam etmeyecek.  

 

Bakın kur farkları, 17’den 12’ye, artan kurları düşünün. Azalıyor. Burada artık yabancı para 

cinsinden hiçbir döviz borcu yok Dernek’in. Bu tamamen yabancı sporcuların ticari 

sözleşmelerinden kaynaklanan kur farkları.  
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Değerli Galatasaraylılar, biz Florya’yı dört yıl öncenin parası ile 120 milyona sattığımız Florya’yı 

dört yıl sonra aynı TL tutarla, 120 milyona geri aldık ve bunu Derneğimizin aktifine yazdık. 

Bundan dolayı da Derneğimiz, bankalara finansal borç yaratmadı. Yüzde 60 sahibi olduğu 

Sportif AŞ’ye bu borcu yaptı ve bunu yapılandırmanın içine sokup, zamana yaydı. Bugün bana 

sorarsanız, Florya’dan kulübümüz minimum 500 milyon TL gelir elde edebilecek duruma geldi. 

Bugün itibariyle Derneğimizin hiçbir bankaya hiçbir finansal kuruluşa, finansal bir lira borcu 

yoktur. Tamamen bunları temizledik ve kapattık.  

 

Şimdi bakın ben bunları size, bitiriyorum, son iki dakikam, ben bunları size niye anlattım? 

Eskiden bizim hasılatımız vardı. Hasılatımız altındaki yüklü gider kalemlerinden dolayı zarar 

ediyorduk. Yüksek faizler, yüksek kur farkları. Hasılatımız bunları ödemeye yeterli olmadığı için 

dipte biz zarar ediyorduk. Biz yönetimimiz döneminde bunları çözdük. Bakın nasıl düştüklerini 

gösterdik, anlattık, izah ettik. Kur farkı zararlarımızı düşürdük, yabancı para cinsinden 1 lira 

döviz borcu yok Galatasaray’ın bugün itibariyle. Faiz yüklerimizi faktöring faizlerinden kurtarıp, 

piyasanın gerçek faizlerine indirdik. Alt taraftaki yükümüzü, doğru işler yaparak hallettik, gelin 

görün ki bu sefer de pandemiden dolayı hasılattan vurulduk.  

 

Ama pandemiyi artık ardımıza koyduk, geçti, bitti. Şimdi yaraları sarma zamanı, moralimizi 

bozmadan motivasyonumuzu kaybetmeden, ısrarla, yıllarca doğruları yapmaya devam 

etmeliyiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Kaan Kançal’a teşekkür ederiz, ilk altı aylık yönetim mali sunumu için. Şimdi 

gündemimizin 4’üncü maddesine göre, Denetim Kurulu raporu ilk altı aylık. Sayın Emir 

Otluoğlu buyurun. 

 

Emir Otluoğlu: 

Sayın Divan Başkanı ve Divan Heyeti, Sayın Kulüp Başkanımız ve Galatasaray Divanı Değerli 

Hazırunu, bugün sizlerin bir kez daha karşısındayım. Bu altı aylık dönem, demin de Kaan Bey’in 

ifade ettiği gibi, bizim görev süremizin çoğunu kapsadığı için böyle bir taleple burada sizlerle 

birlikte sunumu ben yapacağım sizlere. 

 

Evet, sunumumuz yine her zaman olduğu gibi iki parçadan oluşmakta. Birinci kısımda 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin ilk altı aylık mali yılda gerçekleştirdiği işlemleri sizlerle 

birlikte göreceğiz. Daha sonrasında ikinci bölümde ise, Kulübümüzün en büyük bağlı ortaklığı 

olan Sportif AŞ’nin mali raporlarını inceleyeceğiz. 

 

İlk altı aylık dönem itibariyle, kulübümüzün mali raporlarına baktığımızda, satış hasılatının 

yüzde 14’lük bir değişimle, 326 milyondan 373 milyon TL’ye ulaştığını, fakat aynı dönemde 

satılan malın maliyetindeki yani satış hasılatının maliyetindeki artışın, yüzde 37 olarak 

gerçekleştiğini ve 542 milyona ulaştığını görüyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıl, 69,5 milyon olan 
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brüt zararın bu dönem 169 milyon olarak gerçekleştiğini ve brüt zarar marjının da yüzde 21’den 

yüzde 45’e yükseldiğini, görüyoruz. 

 

Finansman giderleri öncesi faaliyet zararımıza baktığımızda ise, 141 milyondan 224 milyona 

geldiğini görüyoruz. Bir önceki yıl altı aylık dönemde kulübümüz 137,5 milyon, 137,6 milyon 

liralık finansman gelir gider farkına katlanmışken, bu dönem 192,3 milyon TL finansman gelir-

gider farkına katlanmış olduğunu, netice itibariyle de 278,7 milyon liralık dönem zararının 

yüzde 49’luk artışla, 415 milyon liraya çıktığını görüyoruz. 

 

Satış hasılatımıza şöyle bir bakacak olursak, en büyük payın yüzde 39 ile yayın hakkı gelirleri ve 

sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden kaynaklandığını, daha sonra da yüzde 10’luk pay 

ile satış, mağazacılık satış gelirlerinin olduğunu görmekteyiz. Burada değişimlere baktığımızda 

da gördüğünüz gibi, yayın hakkı gelirlerinin yüzde 104, ondan sonra da İddia gelirlerinin yüzde 

49 ve sponsorluk gelirlerinin de yüzde 38 arttığını, bununla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 

katılamamanın neticesi olarak da Şampiyonlar Ligi gelirinin neredeyse ortadan kalktığını ve 

pandeminin de etkisi ile loca, VİP ve kombine satış gelirlerinde yüzde 98 oranında azalma 

görmekteyiz.  

 

Kulübümüzün bilançosunu incelediğimizde, toplam varlıklarının yüzde 6’lık bir artışla, 1,3 

milyardan, 1,4 milyardan yaklaşık 1,5 milyara yükseldiğini görüyoruz. Bunun, şuradan 

söyleyeceğim, yüzde 23’ü dönen varlıklardan oluşurken, kalan yüzde 77’lik kısmın ise duran 

varlıklardan oluştuğunu görüyoruz. 

 

Varlıklardaki bu artışa karşın toplam yükümlülüklerimizin ise yüzde 18’lik bir artışla, 2,7 

milyardan 3.2 milyara yükseldiğini görüyoruz. Toplam yükümlülüklerimizin yüzde 20’sinin kısa 

vadeli, yüzde 80’inin ise uzun vadeli borçlardan oluştuğunu görüyoruz. Tabii bu dönem 

zararının da etkisi ile 1,3 milyar, negatif 1,3 milyar olan öz kaynaklarımızın yüzde 31’i eriyerek, 

negatif 1,7 milyara geldiğini görmekteyiz. 

 

Evet, finansal borçlarımızı inceleyecek olursak, Derneğimizin toplam finansal borçlarının 1 

milyar 655 milyon liradan, yüzde 37’lik bir artışla, 2,3 milyara yaklaşık geldiğini görmekteyiz. 

Bu dönem yapılan Bankalar Birliği anlaşması neticesinde de, kısa vadeli borçlarımızın tamamen 

sıfırlandığını, tüm bu 2,3 milyarlık borcun uzun vadeli nitelikte ve TL cinsinden borçlar 

olduğunu görüyoruz. Yine bu slaytta da gördüğünüz üzere, artık euro cinsinden ve daha 

öncesinde de dolar da bitmişti zaten, cinsinden Kulübümüzün borçlarının kalmadığını 

görüyoruz. Derneğimizin nakit akışını incelediğimiz zaman, faaliyetlerden 335,6 milyon nakit 

çıkışı gerçekleştiğini, 4,2 milyon yatırımlara harcandığını, dönemin 335 milyon liralık ödenmiş 

faiz gideri ile birlikte, finansman öncesi, net nakit akışının 674,9 milyon liraya ulaştığını 

görüyoruz.  

 

Peki, bu nakit açığı nasıl kapanmış? 2,5 milyar liralık yeni borç alımı ile ve 1,8 milyar liralık borç 

geri ödemesi ile bu nakit açığının kapandığını ve nakit fazlası olarak da bu dönem itibariyle 81,7 



13 

milyon kaldığını görüyoruz. Bu farkı da zaten bilançomuzdaki hazır değerler kaleminde 

inceleyebiliriz. Oradaki değişimi de görebiliriz. Teminatlarımızın da toplam yüzde 105’lik 

artışla, 3,4 milyardan 7,1 milyara yükseldiğini görüyoruz. Burada verilen temliklerin 2,3 

milyardan 5,6 milyara yükseldiğini ve verilen ipoteklerin de 322 milyondan 728 milyona 

yükseldiğini görürken, nakit blokajlarımızın, 30,8-30,9 milyondan, 15,9 milyona düştüğünü, 

hisse rehinlerinin de 765 milyondan 678 milyona düştüğünü görüyoruz. 

 

Sportif AŞ’nin bu bir yıllık tabii 31 Mayıs 2020 - 31 Mayıs 2021 arasındaki, takvim yılının farklılığı 

nedeniyle bu şekilde baktığımız mali tablolarına geldiğimizde ise, satış hasılatının bir önceki 

döneme kıyasla yüzde 31’lik bir azalışla, 618,7 milyon TL ye gerilediğine, buna karşın satışların 

maliyetinin yüzde 14’lük bir artışla 896,8 milyon liraya yükseldiğini görmekteyiz. Buna 

istinaden 114,5 milyon kâr etmiş olan, brüt kâr elde etmiş olan Sportif AŞ’nin geçtiğimiz yıl 

aynı dönem itibariyle 278,1 milyon zarar ettiğini görmekteyiz. 

 

Finansman öncesi faaliyet zararının 345,7 milyon lira olduğu şirkette, dönemin finansman 

gelir-gider farkının da 89 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve dönem zararının da 434,6 milyon 

TL olduğunu görüyoruz.  

 

Sportif AŞ’nin hasılat dağılımına baktığımızda, yüzde 37’lik payla, en büyük hasılatın yayın 

hakkı gelirlerinden elde edildiğine, bunu yüzde 35’lik payla, sponsorluk, isim hakkı ve reklam 

gelirlerinin takip ettiğine, bunu ise yüzde 15’lik payla, mağaza satış gelirlerimizin takip ettiğini 

görmekteyiz.  

 

Yine Sportif AŞ açısından da baktığımızda, en büyük gelir artışının yayın hakkı gelirlerinde, en 

büyük gelir azalışının ise UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerinde yaşandığını ve ondan sonra da loca, 

VİP ve kombine satış gelirlerinde yaşandığını görmekteyiz. 

 

Sportif AŞ’nin bilançosunu özet olarak incelediğimizde, yüzde 27’lik bir varlık artışı ile 1,8 

milyar lira olan varlığımızın 2,3 milyar liraya yükseldiğini görmekteyiz. Bu varlıkların 448 milyon 

liralık kısmı dönen varlıklardan, 1,8 milyarlık kısmı da duran varlıklardan oluşmaktadır. Toplam 

yükümlülüklerimizin ise aynı dönemde yüzde 43 artarak, 3 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. 

Bunun da 2,5 milyarlık kısmı yaklaşık olarak uzun vadeli yükümlülüklerden oluşuyor. 

 

Sportif AŞ’nin finansal borçlarına baktığımızda, yapılandırma neticesinde bu borçların da 

tamamen uzun vadeli niteliğe döndüğünü görmekteyiz. Toplam finansal borçların ise yüzde 

57’lik bir artışla, 1,4 milyardan, 2,2 milyara yükseldiğini ve tamamen bu borçların artık Türk 

lirası cinsinden olduğunu görmekteyiz. 

 

İlişkili taraflardan diğer kısa vadeli ve uzun vadeli alacaklar kalemi, bildiğiniz gibi, bağımsız 

denetçinin de dikkat çektiği hususlardan bir tanesi, burada ilişkili taraflardan, toplam 

alacakların 1 milyar 46 milyon liradan, 1,5 milyar TL ye yükseldiğini, bunun bu toplamın 

Dernek’in Sportif AŞ’ye borcu olduğunu ve Sportif AŞ’nin de yapılandırma anlaşması 
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neticesinde, dış borçlanma, faiz oranını, Dernek’e yansıttığını, Dernek’e faiz olarak işlettiğini 

biliyoruz. Bunun da buradan kaynaklandığını söylemek istiyorum. Evet son olarak Dernek’in, 

pardon Sportif AŞ’nin nakit akış tablosuna bakacak olursak, faaliyetlerden 102 milyon liralık 

nakit çıkışı gerçekleştiğini, yatırımlara ilgili dönemde 289 milyon lira harcandığını, dönemin 

334 milyon liralık ödenen faiz gideri ile birlikte, nakit açığının 725,8 milyon liraya ulaştığını 

görüyoruz.  

 

Bu dönemde Sportif AŞ 2,4 milyar liralık yeni borç alırken, 1,9 milyar liralık borç geri 

ödemesinde bulunmuş, ilişkili taraf ve kira sözleşmelerine, yani leasing anlaşmalarına dair 

nakit giriş ve çıkışları gerçekleştikten sonra, 159 milyon liralık bir net nakit fazlası verilmiş. Bu 

da az önce de ifade ettiğim gibi Sportif AŞ’nin bilançosunda hazır değerlerdeki değişim kalemi 

altında izlenebilir. 

 

Evet, ben bir kez daha Divan Kurulunu, Yönetim Kurulu ve diğer kurulları tebrik ediyor, 

huzurlarınızda da tebrik ediyor, sizlere de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Emir Otluoğlu’na ilk altı aylık Denetim Kurulu sunumu için çok teşekkürler. Bu gündem 

maddemizde zorunlu olarak yok, ama Kamu Aydınlatma Platformu’na pazartesi akşamı, Sportif 

AŞ’nin birinci çeyrek finansalları yüklendi, bu konuda yeni dönem Denetim Kurulu adına Sayın 

Anıl Mertol, buyurun.  

 

Denetim Kurulu Üyesi Emre Şehsuvaroğlu 

Merhabalar, Değerli Galatasaraylılar, Değerli Ağabeylerim, Ablalarım, 16499 Emre 

Şehsuvaroğlu ben. Yeni dönem Denetim Kurulu’nda çalışmaya başladım ve bu Denetim 

Kurulu’nda biz Asaf Savaş Akat, ben, Tolga, Barış, Anıl ve Nazım Can birlikte çalışıyoruz. 

 

Şimdi değerli Divan Başkanımın da belirttiği gibi, bu pazartesi günü, Galatasaray Sportif AŞ 

sonuçlarını açıkladı. Dolayısıyla şimdi sunumumun kapsamını bir göstermek istiyorum. 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Sportif AŞ’nin yüzde 60’ına sahip, onun dışında kendi direkt 

yaptığı iştirakler de var. Bunlar, Dijital, Galatasaray Dijital, Galatasaray Emlak Geliştirme, 

Galatasaray Europa. Biz bugünkü sunumda, çok kısa bilgilendirmede demek lazım, Denetim 

Kurulu raporu diye algılamamak lazım, dediğim gibi pazartesi çıktı, rakamları yansıtacağız size. 

Sadece Spor Kulübü’nün solo mali tabloları ve Sportif AŞ’nin konsolide sonuçlarını anlatacağız. 

 

Galatasaray Spor Kulübü solo performansında son iki aylık dönem, yani Temmuz ve Ağustos 

ayı dönemi rakamlarını koyduk buraya, burada çok fazla rakam var, ama burada vermek 

istediğimiz mesaj, görünen, Galatasaray’ın son iki aylık döneminde ilk sekiz ayın ortalamasına 

yakın, onun altında bir net kâr-zarar marjı oluştuğu, bunun dışında da giderlerin kontrol altında 

olduğu gözüküyor. Tabii bu henüz solo mali tablo. Bu tablonun bize ne faydası var? Şu amaçla 

koyduk bunu. Amatör şubelerdeki durumu bilgi verelim diye, ilk iki ayda. Burada amatör 

şubelerde gözüken şu ki, Temmuz, Ağustos iki aylık performansta voleybol şubemizin ve su 
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sporlarının bir finansman, bir sponsor, bir gelir artırıcı işlemlere ihtiyacı var. Bunun yanı sıra 

erkek basketbolumuz hemen hemen kafa kafaya, 200 bin lira. Kadın basketbolumuz iyi 

durumda, ama tüm amatör şubelerde en iyi durumda olan da ilk iki ayda Galatasaray’da, e-

spor. 

 

Buradan konsolide rakamlarını pazartesi günü halka açıklayan Sportif AŞ’ye geçmek istiyorum. 

Sportif AŞ biraz önce Emir’in de belirttiği gibi, 31.5.2021’de, yani kendi yıl sonunda, net borç 

pozisyonunu 2 milyar lira olarak açıkladı. 31 Ağustos, yani kendisinin ilk çeyreği sonunda bu 

durum yüzde 2 azalarak 2 milyar 34 milyon TL’ye inmiş durumda. Bunun dışında benden önceki 

konuşmacıların da söylediği gibi, tüm borçlar, finansal borçlar, krediler artık TL cinsinden. Ama 

tabii bilançoda bazı diğer yükümlülükler de var. Burada da TL karşılığı 288 milyon lira, yani 

yaklaşık dün akşamki euro kuruyla, yaklaşık 28 milyon lira olan bir açık pozisyon var. Ve ek 

olarak da muhasebe ilkeleri gereği, bilanço dışında bekleyen, gelecek dönemlerde 

gerçekleşecek olan yükümlülüklerimiz de 591 milyon lira, burada da bir 59 milyon euro gibi bir 

rakam var. Burada bu slaytta gösterdiğim tüm rakamlar, ilgili dipnotlarıyla referanslanmıştır 

ve hepsi halka açık mali tablolarda mevcuttur. 

 

Pazartesi günü açıklanan gelir tablomuza göre, son üç aylık dönem, yani ilk çeyreği Sportif 

AŞ’nin gördüğünüz üzere çok başarılı, geçtiğimiz üç aylık döneme, ilk çeyreğe göre, bu sadece 

üç aylık rakamlar Haziran, Temmuz ve Ağustos. Dönem kârı, geçtiğimiz dönemde eksi 40, yani 

40 milyon zararken, şimdi 37 milyon kâra geçmiş durumda. Bunun sebeplerine de bakacak 

olursak, yine bu direkt mali tablolardan, resmi kopyalamak suretiyle getirdik, sponsorluk. Ki 

burada yani 52’den 151’e çıkan sponsorluk gelirlerinde, forma anlaşması, Six 250 milyon lira 

ve dün imzalanan NEF 720 milyon lira, bunlar yok. Buna rağmen ilk üç ayda, yani daha doğrusu, 

ilk çeyrekte, ciddi bir artış var sponsorluk gelirlerinde. 

 

Keza çok iyi giden bir kalem de mağazacılık. Bu üç ayda gördüğünüz üzere, ikiye katlamış 

durumda geçen yıla kıyasla. İki katından da fazla. yüzde 127’lik bir artış var. Tüm bunların 

sonunda hasılat kalemi, 284 milyona çıkmış ve yüzde 87 artmış durumda. Satışların maliyeti 

de ağırlıklı olarak sporcu maaşları gibi konular, bunlar da 185’e çıkınca, brüt kârımız, 12 

milyondan 99 milyon liraya çıktı, ilk çeyrek sonunda, bu kısa bilgilendirmeyi dinlediğiniz için 

hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Emre Şehsuvaroğlu’na çok teşekkürler. Şimdi sadece mali tablolarla sınırlı olmak üzere 

söz almış üyemiz, söz almak isteyen üyemiz var mı? Buyurun Dursun Başkan, Sayın Dursun 

Özbek. Hamdi Hocam siz, önceki İkinci Başkan olmanız hasebiyle, yani bizim kriterlere göre 

bekleyeceksiniz. Hangi maddede, genel gündemde mi yoksa? Sizi o zaman sonra alalım 

müsaadenizle. Buyurun Sayın Dursun Özbek.  

 

Dursun Özbek: 
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Sayın Divan Başkanım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Değerli Kulüp Başkanım, Başkanlarım, 

Değerli Galatasaraylılar, Sayın Basın Mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Şimdi konuşmaya nereden başlayacağımı düşünüyorum. Tabii yayınlanan mali tablolar, 

bağımsız denetçi raporları, bunlar yayınlandığı için bunlarla ilgili bir konuşma yapmak 

istiyorum. Örneğin, bu yeni yayınlanan 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasındaki bağımsız 

denetçinin yayınladığı raporları okudum. Okudum, tabii şaşırdığım noktalar var. Bağımsız 

denetçi raporu neticede. Ve geriye doğru taramaya başladım. Yani bu sene böyle olmuş da 

2020’de ne olmuş? 2019’da ne olmuş, 2018’de ne olmuş diye geriye doğru gittim. Raporların 

hepsi burada. Aşağı yukarı bir aya yakın bir çalışma. Hiçbir yorum yapmak istemedim. Sadece 

bugünkü Denetim Kurulu’na rica ediyorum. Lütfen hem bağımsız denetçi raporlarının içine 

girin, dikkatlice bakın, hem de iç denetimi yapan, Denetim Kurulu’nun yazdıklarına, 

söylediklerine, bunlara da bir bakmanızı rica ediyorum. Çünkü önümüzde çok önemli iki tane 

genel kurul var. Senelerden beri, genel kurulla ilgili bir toplantı yapamadık. Bunlara hazırlık 

babından, bugünkü Denetim’den bunu rica ediyorum. 

 

Şimdi tekrar söz almamak üzere, başka bir konu, daha doğrusu, Sayın Kaan Kançal’ın burada 

ifade ettiği bir konu üzerinde de kısaca söylemimi bitirmek istiyorum. Sayın Kaan Kançal diyor 

ki, biz diyor Florya’yı 120 milyona geri aldık diyor, dört sene evvelki para ile geri aldık. Bugünkü 

değeri 500- 600 milyon. İşte muhteşem bir kârlılık yaptık demek istiyor. Biraz evvel yani buraya 

Divan’a gelmeden evvel Sayın Başkan’ın daveti üzerine bir toplantı yaptık, eski başkanlar, ikinci 

başkanlar ve Divan başkanları.  

 

Geçen ayki Divan’da açıklanmış olmasına rağmen, böyle bir ifade nasıl kullanılır? Taze taze 

daha sabah yaptığımız toplantıda, Florya’nın geri alınması, Riva ve Florya kompozisyonunun 

bozulmasının bize neye mal olduğunu ben buraya Ozan Kardeşimi davet etmek istiyorum. 

Gelsin hazıruna öyle burada biz onu o fiyata aldık, bu fiyata şimdi satarız, bu kadar kâr 

ediyoruz, bunu söylemezsiniz. Yaptığınız operasyonun Galatasaray’a neye mal olduğunu rica 

ediyorum ya Başkan gelsin açıklasın, yahut da Ozan Bey gelsin açıklasın. Hepinize saygılarımı 

sunuyorum. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Dursun Özbek’e teşekkürler. Sıcağı sıcağına bu konuda Ozan Bey, bilmiyorum salonda 

mı? Nasıl ilerleyelim Sayın Başkan? Tabii. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Sayın Başkanım, bu konuda bildiğiniz üzere, bu camiamızın çok hassas olduğunu ve detaylarına 

da çok hâkim olmayı arzu ettiği bir konuydu. Bildiğiniz üzere, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın 

Ozan Şener sizlerin huzurunda bu konuyu aslında çok açık ve net bir şekilde, sizlerle paylaştı, 

hatta bu sayede, burada paylaştığı sunumlarda, Emlak Konut’tan almış olduğumuz bire bir 

verilerin slaydını koyduk ki, veriler bizden değil, bağımsız bir yerden geldiğini sizlerle 

paylaşmak için. Şimdi olayın biz taraf değiliz, bizim tarafımız Galatasaray, dolayısıyla 
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Galatasaray Spor Kulübü üyelerine ve Divan Kurulu üyelerine, sorumluluğumuz, olayın olduğu 

gibi, tüm detaylarıyla aktarmak. O sebeple, o sunumda tüm detaylar vardı. Burada görünen 

ana resim şudur. Sayın Dursun Başkanımız döneminde, Riva arazisi, genel kurulumuzun, Riva 

ve Florya arazilerimiz, genel kurulun onayı ile Emlak Konut vasıtasıyla bir anlaşma imzalandı. 

Bu anlaşmaya önemli bir kısmı, yani başta arazi bedeli karşılığı yanılmıyorsam, Florya ve Riva 

arazisinin karşılığında bir miktar Galatasaray’ın sermaye artışında kullanılacak ve 

Galatasaray’ın buradaki ipoteklerini kaldırmak zorunluluğunu yerine getireceği bir kredi alması 

adına garanti verildi. Bu kredinin bir ödeme vadesi vardı, yani nakit olarak bir ödeme vadesi 

vardı. Bu ödeme vadesi, iki operasyondan yani Riva ve Florya’dan gelecek nakit akışı ile 

ödenmek üzere planlanmış. Bunları hem bankadan, hem de Emlak Konut’tan kendim şahsen 

giderek görüşmemde teyit ettim. Tabii burada Riva arazisi ve Florya arazisine baktığınız zaman, 

nakit girişi olarak Florya’nın nakit girişinin daha hızlı ve daha çabuk olacağı bir gerçek. Riva 

arazimizin halihazırda, biraz önce toplantıda Sayın Başkanımızın söylediği gibi, iki ila üç sene 

daha önümüzde bitmesi ve gelirinin gelmesi için bir süreç var. Bu da garanti değil, şu anda da 

sürecin gerisinde gidiliyor. Çünkü biliyorsunuz orası uzak bir yer, yeniden geliştirilen bir yer. 

Florya öyle değil. Florya’nın boşaltılamaması ve anlaşmadan çıkarılması sonucu, alınan bu 

kredilerin ödeme vadelerinde garanti edilen rakam ödenemedi. Bu neye sebebiyet verdi? Bir, 

biz kendi arazimizi geriye aldık, şu anda ona güncel olarak yüzde 20.8 TL üzerinden faiz 

ödüyoruz. Üstüne Emlak Konut o gelirler gelmediği için, bizim ödemelerimizi ödüyor 

bankalara, fakat vadelerinde eksik ödeme geldiği için, üstüne bizim adımıza kredi kullanarak 

bu kredileri ödüyor, yani biz aslında faizin, faizinin faizini ödüyoruz. 

 

Bunu da mevcut yönetim, Emlak Konut yönetimi ile bir şekilde bir an önce halletme üzerine 

görüşmelerimiz var. Çünkü eğer bu faizin faizini ödemeye devam edersek, ilk aldığımız paranın 

haricinde ve bunun vasıtasıyla yapmış olduğumuz sermaye artışı kredi ödemesi haricinde, 

Galatasaray’ın kasasına, maalesef herhangi bir para girmeme ihtimali söz konusu. Önümüzdeki 

yıllarda, onun için bununla uğraşıyoruz, ama dediğim çok net. Birlikte bir, iki arazinin nakit girişi 

Galatasaray’ın içerisinde bulunduğu söz konusu durum göz önüne alınarak bir plan yapılmış bu 

planın bozulması sebebiyle de Galatasaray ciddi anlamda büyük bir faiz ödeme ile karşı karşıya 

kalmış, bunun da büyük bir bölümünü ödemiştir. Bugüne kadar nakit akışının doğru 

gerçekleşmemesinden dolayı ilk alınan kredinin finansmanı için alınan kredinin faizini, yaklaşık 

130 milyon lira para ödendi. Dolayısıyla hikâye budur. Umarım en şeffaf şekilde anlatmışımdır, 

eğer arzu edilirse de gerekli belgeler de elimizde mevcut, Denetleme Kurulumuz bir sonraki 

Divan Kurulumuza bunun denetlenmiş bir raporunu da sizlerin önüne şeffaf bir şekilde sunar. 

 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Başkan’a, oldukça özet, derli toplu bir açıklama verdi için teşekkür ederiz. Mali konuda 

ve Denetim Kurulu raporu konusunda Sayın Hayri Kozak’ı davet ediyorum. Buyurun Sayın 

Kozak. 
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Hayri Kozak: 

Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Değerli Üyeler, sabahki toplantı vesilesiyle çok eski 

başkanımız, yöneticimiz de burada. Onları da saygıyla selamlıyorum. Biz eski müdavimlerinden 

biri olarak görüşlerimizi sunmak üzere buradayım. Şimdi öncelikle şundan başlamak istiyorum. 

100 günün projeleri olarak yeni yönetimimiz bir sunum yaptı. Bu sunumu ben bilgisayarda 

fevkalade yeteneksiz bir adam olduğum için izlemekte çok zorlandım ve döndüm değerli 

kardeşimiz, iletişimden de sorumluluğu var, Ahu Özyurt Hanımefendi’den rica ettim, bana 

şunun açılımını, şöyle bir metne dökülmüş olarak varsa elinizde lütfedip bana gönderin dedim, 

sağ olsun. Şimdi de teşekkür ediyorum kendisine. Bana gönderdi. 

 

Şurada şu metin. Bunu önemle dinlemenizi rica ediyorum sizden. 16 sayfa bu. Rahat rahat 

okudum, tabii tamamlanmamış bir sürü şey var, başlamış bir sürü şey var, ama şu çalışmada 

hiç abartısız 76 tane, bu kulübün, 53 yıldan beri içinde olduğum bu kulübün hayati önemde 

değerli bütün konuları ele alınmış. Hiç değilse bir çalışma başlatılmış ve bugünkü ve bundan 

sonra gelecek yönetimler adına da söylüyorum ve bugüne kadar hiçbir yönetim, benim 53 

yılımın içinde, bütün seçimlere gelmiş, bütün yönetim kurullarının hazırlıklarını izlemiş bir 

adam olarak söylüyorum. Bana inanın, ben böyle bir hazırlık görmedim. Dolayısıyla umarım 

neticelenir, bu henüz hazırlık aşamasında, ama sadece hazırlık aşamasını aşmış önemli gruplar 

var içinde, onu da belirtelim. Dolayısıyla benim her şeyden önce sizlerden büyük önemle ricam 

bu eğer çoğaltılabiliyorsa, bunu üyelerimize lütfen bu şekilde iletin. O ekranda, bas, gitti, geldi. 

Oradan hiçbir şey anlaşılmaz. Bu müthiş olayda, o zaman hep birlikte bunun deneticisi olacağız, 

hep birlikte alkışlayıcısı olacağız. Ama şunu söyleyeyim, çok önemli bir proje. Birçok şeyi 

söylüyor, her türlü detaya giriyor, araziler, şirket işi, dijital çalışmalar, bütün arazilerin 

değerlendirilmesi, bütün sosyal tesisler hakkında raporlar, yapılmış, gelinen noktada ne 

ararsanız şu 16 sayfanın içinde, başlangıcı veya başlamadığı yazılıyor, hararetle hepinize, 

özellikle elde ederek okumanızı tavsiye ediyorum.  

 

Tam 75 şey, Kemerburgaz’ı, Florya’sı, Taçspor’u, ki çok önemli bir arazi, ki Taçspor müthiş bir 

arazi, Ali Sami Yen kompleksinin basket sahaları, o da kazandırılıyor, dünya standartlarında bir 

şey, mağazamız oluşuyor. Mağazamız oluşuyor, bunların hepsi, daha fazla ben detaya 

girmeyeceğim. Söylemek istediğim, hem yönetime ve bu emeği sarf eden arkadaşlarımıza ayrı 

ayrı teşekkür ediyorum ben. Ve sizlere de bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum.  

 

Şimdi bir defa şu üç günlük mali tablolara filan fazla girmeye gerek yok, arkadaşlarımız 

yeterince söyledi, ama ben bugünkü yönetime belki bir nebze uyarı yapmış olabilirim diye bir 

iki noktaya dikkatlerini çekeceğim. Bir defa toplam yükümlülükler 3,2 milyar lira olarak 

tahakkuk etmiş, bir önceki dönem 2,7 milyar iken, yani toplam yükümlülükler daha iki aylık bir 

zamanda 501 milyon lira artmış. Öz kaynaklarımız 1,3 iken, 1,7 ye kadar eksilmiş. Yani 414 

milyon eksilmiş. Bu devam eden bir süreç. Bu süreçte de aynen devam etmiş. Şimdi kâr-zarar, 

dönem zararlarına hiç bakmıyorum, yeterince söylendi. Borçlanmalara bakıyorum, çok önemli 

çünkü. Borçlanmamız, finansal borçlanmalar 2,2 milyar, bir önceki dönem yani bir önceki 

dönem dediğim, bir önceki aynı süre, 1,6 milyondan artmış, 606 milyon artmış, bizim finansal 
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borçlarımız. Efendim buna ticarileri de koyduğumuz zaman, 2,3 milyarı, milyarı özellikle 

söylüyorum, bu borç, finansal borçlar buluyor. Finansal olması ayrı bir özellik getiriyor tabii 

buna. Onu da başkanımızın yakinen bildiğine eminim. 

 

Diğer çok önemli bir olay, çok fazla üzerinde durulmuyor, ama bence çok durulması lazım. 

Teminatlarımız, şimdi bizim teminatlarımız 30 Aralık 2020’de 3.4 milyar iken, 30 Haziran 

2021’de yani tam 1.5 sene sonra, 7,1 milyara artmış, yani 7,1 milyara artması demek, biz 7,1 

milyarlık bir borcun altındayız ifadesini veriyor. Bu artış, bu kadarlık sürede, 3,6 milyar. Yani bu 

1.5 yıllık dönemde. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Umarım ki, bugünkü başkanımız ve 

bundan sonraki arkadaşlarımız bunun farkındalar, mutlaka farkındalar, ama bunu okumaya 

mecburuz. Şimdi biz bir anlaşma yaptık, malum. Yeniden yapılanma anlaşması, bununla ilgili 

bir paragraf okuyacağım size, lütfen dikkatle dinleyin. 

  

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, yapılandırma anlaşması kapsamında yapılandırılan tüm kredi 

tutarından sorumlu olmayı kabul ederek, görev süresi boyunca, Galatasaray grup şirketlerini 

yapılandırma sözleşmesindeki esaslı taahhütlere uygun davranılmasından, hem Galatasaray 

grup şirketlerine, hem de kredi verenlere karşı şahsen sorumlu olmayı kabul ve beyan etmiştir 

diyor. Ve devam ediyor. Bundan sonrası yeni başkanı ilzam ediyor tabii. Yapılandırma 

anlaşmasının devamının sağlanması için kulüp başkanı ve yönetimi, yöneticiler de dahilmiş. 

Yani mutlu olmasınlar fazla. Değişimlerinde yeni gelen kulüp başkanı ve yönetiminin de aynı 

sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir. Yani bu şunu söylüyor, var olan yapılandırmanın 

getirdiği devasa sorumluluk hakikaten devasa sorumluluk, maalesef bugünkü başkan ve 

üyelerimizi de orada tebessüm eden mali işlerden sorumlu Sevgili Kardeşim de bunu takip 

ediyor ve tebessüm. Bugün tebessüm edersin ama yarın ne yapacağın belli olmaz Bikemciğim. 

Şimdi buna göre, aynı kloz (clause), yeni çıkmıyor, 31.12.2020’de Galatasaray Spor Kulübü 

konsolide raporunda var aynı kloz. Dipnot 14 olarak. Sayfa 51 olarak. Sportif AŞ’nin 31.5.2020, 

sayfa 55’te, dipnot 15 olarak yine aynı madde var. Yani bunu Sayın Başkan ısrarla dile 

getiriyorlar. 

 

Şimdi bir de temliklerimiz var. Tabii bu temlikler de malum, çok önemli. Şimdi burada bir 

özellikle dikkatimizi çeken, tüm gelir temliklerinin 5,678 milyar, yani 5,6 milyar olduğuna 

dikkatinizi çekiyorum. Bu arada şarta bağlı yükümlülükler, bu malum muhasebe dışı 

yükümlülük ama borçtur, borç kere borçtur yani. Ama muhasebe kayıtlarına borç olarak 

geçmez, fakat orada da son Aralık 20’den itibaren, 415’ten 450 milyona bir artış var. Şimdi 

burada ben Sportif AŞ’nin iki aylık raporlarına hiç girmeyeceğim, zaten ifade edildi. Ama şunu 

ifade edeyim. Sportif AŞ’nin ilk iki aylığı, gelir-gider kârlılık-zarar hiçbir şey ifade etmez. Dokuz 

ayı gördükten sonra her şey ortaya çıkar. Çünkü bu iki aylık bilançonun içinde gayet iyi 

biliyorsunuz, meşhur transfer ki, Sportif AŞ’lerin batışının, çıkışının her şeyin içinde, futbol kere 

futbol vardır, yıllardan beri üretilen dünyanın zararı hep orada birikmiştir, dolayısıyla hayat 

bundan sonra başlıyor muhasebe açısından, hele bir dokuz aylık raporları görelim, hepimizin 

derdi zaten. İnşallah olumlu biter. Çok özetlersem, hızlı geçeceğim, affedersiniz. Altı aylık 

dönem zararı, hep konsolide konuşuyorum, 136,5 milyon. Mevcut nakit ve mevcutlar; sadece 
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87,9 milyon paramız varmış, tabii tarih sonu itibariyle, dönem sonu itibariyle. Borçlarımız, 2,3 

milyar, verilen teminatlar 7,1 milyar, şarta bağlı yükümlülükler, 450 milyon, toplam 

yükümlülükler 3,2 milyar, öz kaynaklarımız da eksi 1,76 milyar. Şimdi yeni yönetimin 

karşısındaki her şey laf ola güzaf. Bu tablodur. Hallolması gereken bu rakamlardır, büyük 

sorumlulukları var, Allah yardımcıları olsun. 

 

Şimdi, ama başta söylediğim çalışmalar verimli neticelenirse, kısa vadede olmaz. Çok umut 

veren bir şey, ama uzun vadede çok, çok, çok faydalı olacağını tekrar teyit ediyorum. Şimdi 

ben, beni affedin, şimdi size 11 Ağustos tarihli Divan toplantısında birtakım kişilerin ciddi 

şekilde karınlarını ağrıtan konuşmamdan parçalar okuyacağım size. Biraz yaralandım ben de 

onun için, beni affedin. Kulübümüz tarihinde ilk kez rastlanan bir disipline sevk olayı yaşandı, 

bir kulüp başkanı ve kulüp Yönetim Kurulu üyeleri, genç üyelerden oluşan diye ifade ediyorum, 

dikkatinizi çekiyorum, döneceğim birazdan oraya. Beni çünkü idam ediyorlardı neredeyse 

böyle dedim diye. Genç üyelerden yedi kişilik bir üye grubu tarafından, tüzüğümüzün 

kendilerine tanıdığı kişisel başvuru hakkına dayanarak, kulüpten ihraç talebiyle Disiplin 

Kurulu’na şikâyet edildiler diyorum. Denilen ben bu arkadaşları, idam sehpasına yollamışım, 

camia nezdinde. Bana ifade edilen bu. Bunu dedim ya, kulübümüzün en sıkıntılı günler yaşadığı 

günlerde, camiamızın, o günkü konuşmaya devam ediyorum. Camiamızın asla huzursuz 

günlere ihtiyacı yok, tam aksine aramızda saygı, sevgi ve huzura ihtiyacımız var demişim. 

Lütfen suni gündemler yaratmayalım. Ben, başkanımız ve şikâyetçi genç kardeşlerimizden 

duyarlarsa beni, çünkü onlar da bana ağır laflar söyleyen mektuplar yazdılar, ama kalplerini 

kırmamak için cevap vermedim, onu da bilin. Genç kardeşlerimizden eski başkanımız ve 

yöneticilerinin ihraç isteği ile disipline sevk taleplerini geri çekmelerini talep ediyorum, 

buyurdum. Biz böyle buyururuz ya, çok rahatsız oldu insanlar, bazı insanlar. Bu konuşmam ve 

talebime toplantıda bulunan, bir önceki dönemde, 100 Divan üyesinden, yok bu aynı 

konuştuğum dönemde, 100 Divan üyemizden hiçbir olumsuz tepki almadım, aksine konuşmam 

alkışlarla karşılandı. Demek ki Divan üyelerimiz bunu olgunlukla karşılamış. Ben ne demiştim, 

yukarıda okuduklarımı, bir de ilave, detay olarak şunu söylemiştim ve söz konusu olan 

başkanımız ciddi manada rahatsız demiştim. Bundan da çok rahatsız oldu bazıları, inanılmaz, 

ne demek hastalık. Ne olur, hastalık? Ya biz vicdansız mı kaldık? Yani Galatasaray’da vicdan 

kalmadı mı, ne diyeyim ya, rahatsızlıktan diyorum. Sen sor, bilmeyen öğrensin nedir 

rahatsızlığı? Ondan sonra aynaya bakıp bana karşı çıkanlar utansınlar, bu kadar net 

söylüyorum. Şimdi, ancak geçtiğimiz Ekim ayı Divanı’nda, kendilerini uzun yıllardır yakından 

tanıdığım, ancak geçtiğimiz Ekim ayı Divanı’nda, tanıdığım, Serdar Eder, benden 17 yaş 

küçüktür ve Gürkan Eliçin, o da 21 yaş küçüktür, biraz onlardan fazla görmüş geçirmişim. Söz 

alarak nedense adımı da zikretmeden şunları söylediler. Serdar Eder; geçtiğimiz toplantıda 

geçmiş başkanımızın hasta olmasından dolayı Disiplin Kurulu kararının sonucunun bir şekilde 

ceza çıkmaması yönünde olması gerektiğine dair söylemler oldu. Söylemleri, benden 

bahsediyor. Ya ben böyle bir şey söylemedim kardeşim. Buradayım, hiç yapmasın, etmesin, 

insafsızlık etmesin. Ve söylediysem bile doğru söylemişim. Ki söylemedim. Bu söylemlerle beni 

kastediyor, adımı söylemiyor. Niyeyse bilmiyorum, ben açık açık Serdar diyorum mesela. 

Benim küçüğümdür diyorum. Kim tüzüğü deliyorsa, devam ediyorsa, kim tüzüğü deliyorsa, 
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tüzüğü deliyorsa, uymalıdır. Ne de olsa çok uzun seneler, Sicil Kurulu başkanlığı olduğu için bir 

otorite buluyor kendisinde böyle laf edecek gibi. Öncelikle tüm üyelerimizden ricam. Ve davet 

ediyor, 2019 ve 2020 yılları genel kurullarının Galatasaray’a yakışır bir şekilde nihayetlenmesi 

için onların gündemini biliyorsunuz, iki tane ibra konusu var orada. Biliyorsunuz değil mi? 

Oraya davet ediyor. Tüzük ihlallerini lütfen ortaya koymalı diye, tüzük genel kurullarının 

Galatasaray’a yakışır şekilde, Galatasaray’a yakışır şekilde, neyse o merak ettim. Tabii siz de, 

ben de biliyoruz, ama yakışır şekilde nihayetlenmesi için, tüzük ihlallerini lütfen ortaya 

koymalıdır. Genel kurul üyelerimize hitaben çağrı yapıyor arkadaşımız. Diğer bir kardeşimiz, o 

da çok sevdiğim, saydığım, hakikaten saydığım bir kardeşim, benim için şöyle söylüyor. Söz 

konusu olan şey, hukukun üstünlüğüdür, hangi mevki, hangi makamı, hangi unvanı, hangi 

sağlık durumunu taşıyor olursa olsun altını çiziyorum bunun, hangi sağlık durumunu taşıyor... 

Ya yapma be kardeşim, bunu yazma bari, utanmıyor musun ya? Bunu yazma. Ben söylemedim. 

İsim söylemedim. Niye bunu yazıyorsun? Olmaz bu. Galatasaraylıya yakışmaz. Özetliyorum, 

vicdan sahibi insana yakışmaz. “Tarafından genç diye yaftalandılar”... Bakın, ben genç üyeler 

dedim ya, müracaatı yapanlar. Ben onları yaftalamışım. Ulan yaftalanmayacaksa yanlarında 

niye imza atmadınız, niye yalnız o yedi kişi dilekçeye imza attı da, bu bana şimdi isimlerinden 

bahsettiğim arkadaşlar ve ona benzer aynı görüşü paylaşıp, bana laf atan, yazı yazan 

arkadaşlar, niye onlarla beraber imza atmadılar? 

 

Şimdi disipline haklarını kullanarak, disipline sevk talebinde bulundular. Bu iki arkadaşın da 

dışında, şahsıma ağır sözlerle yüklü yazılar gönderen üç-beş kişiyi hiç kale almadığımı da 

burada söylüyorum. Nihai sonucu okuyalım. Bakalım bu kavga, dövüş, bu kadar laf, şey, 

disipline sevk, disipline sevk ne olmuş? Bakalım. Biliyorsunuz değil mi Disiplin Kurulu’nun 

kararını. Ben okuyayım size. Başında hepimizin saydığı, tereddütsüz sevdiği, Alp Yalman 

Başkanımızın başında olduğu Disiplin Kurulu’nun ve yedi arkadaşının oybirliği ile aldığı karar 

şu, bu kadar kavga dövüşe sebebiyet veren. Sonuç olarak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği 

tüzüğünün 109/1 ve 109/2 maddesindeki ihlalin unsurları oluşmadığından, ceza verilmesine 

yer olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir. İmzalar, Alp Yalman ve yedi üye. Şimdi bu iki 

arkadaşımız dahil, bana cart, curt edenler. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Kozak, cevap hakkı doğuran bir, konu yeterince anlaşıldı. Ama cevap hakkı doğuran bir 

konuşma yaptınız. 

 

Hayri Kozak: 

Olabilir. Onur duyarım. Dinlemekten büyük zevk duyarım yani. Şimdi son birkaç ricam var. 

Lütfen gündeminize almanız için, bu isim hakkı sözleşmesi, Başkanımıza ifaden özellikle 

söylüyorum. Basın toplantınızda yaptığınız açıklamaları izledik. Galatasaray’ı yakından izleyen 

bazı medya mensubu arkadaşlarımıza, KAP’a bildirmeye mecburuz, halka açık bir şirketiz, 

açıklayamayız cevabını vermişsiniz. Aynı bilgilere ve sözleşme metninin tamamına, genel kurul 

ve Divan Kurulu üyelerimizin de mutlak ihtiyacı var. Bu çünkü zannediyorum bizim bugün 

itibariyle en önemli olan, en önemli olan bir sözleşmemiz diyorum ve ben gayet iyi biliyorum, 
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bir önceki dönem, yani bundan yıllar önce Ali Sami Yen’in sözleşmesi de imzalanırken, hepsi, 

sözleşme suretleri, kopyaları elimizdeydi. Bir de şu var, KAP’a bağlı olarak, rakam verilmemesi 

diye bir şey söz konusu olamaz Başkanım. Çünkü bu Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ni ilzam 

eder, Sportif AŞ ile hiçbir alakası yoktur, KAP’a bildirmek diye bir sorumluluğunuz da yoktur. 

 

Evet, ben öyle biliyorum. Efendim. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Elmas: 

Sportif AŞ imzalıyor anlaşmayı, orada da istenen toplam rakam değil, ödeme vadeleri. 

 

Hayri Kozak: 

Neyse siz buradan söylersiniz.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Anlaşmanın, rakamını paylaştıktan sonra, başkanım, detaylarını paylaşma konusunda verdiğim 

cevaptır, çünkü eğer anlaşma detayları paylaşılacaksa, Sportif AŞ imzaladığı için, bunu KAP’ta 

tüm hissedarlarla paylaşmak zorundayız.  

 

Hayri Kozak: 

Peki, bir önceki sözleşmeyi de mi Sportif AŞ imzalamış? 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Evet. 

 

Hayri Kozak: 

Öyle miydi? Bilmiyorum. Bende var sözleşme bakacağım. Tabii. Öyleyse bir sorun yok. Yani bu 

sebepten mi KAP’a bildiremiyoruz. Yani biz bunun, neyse karar sizin, ben eminim, eminim 

benim gibi bu sözleşmenin detaylarını merak eden zannediyorum bazı arkadaşlar vardır, genel 

kurulda da önemli adette insanların olacağını çok iyi tahmin ediyorum. Çünkü bu sözleşme 

sıradan bir sözleşme değil. 

 

Divan Başkanlığımıza da bir istirhamım olacak, müsaade ederlerse, basın mensuplarımızın 

gerekli sağlık ve sair şartlarını yerine getirmeleri şartıyla Divan toplantılarına alınmasını ben 

kişisel olarak haddim yok, ama duyuyorum, ediyorum. Niye alınmıyorlar? Bu yanlış bir 

uygulama, bu basını seçerek alabilirsiniz, birtakım kurallar koyarak alabilirsiniz, bu arkadaşların 

hepsi de Galatasaray basınının kıymetli adamlarıdır, birçok önemli konuşmalardan bihaber 

kalıyorlar. Çok da şikâyetçiler, onu size ben bir elçi olarak söylüyorum, beni sabırla dinlediğiniz 

için, huzurunuzdan ayrılıyorum, bana karşı söz isteyen arkadaşları da dinlemek için emirlerine 

amadeyim. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun, var olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Sayın Hayri Kozak’a teşekkürler. Yalnız burada bir konuda açıklama yapayım. Bu basın 

mensuplarıyla ilgili konu, şimdi biz normalde cumartesi ve pazar günleri Lütfü Kırdar Anadolu 

Oditoryumu’na gittiğimizde, şu manzarayı görecekler arkadaşlar, ben salonda keşif yapan 

ekibe katıldığım için, bizzat kendi gözümle görmek için, pandemi düzenine geçtiklerini 

görecekler. Yani bir koltuk dolu, bir koltuk boş. Ortadaki koltuğun oturma grubu çıkartılmış. 

Yani istense de oturulamıyor. Şimdi bunu şu bakımdan söylüyorum. Şu anda biz kapalı 

alanlarda altı metrekare, kişi başı. Dolayısıyla bu salonun kapasitesi doğrultusunda da kurallara 

tabiyiz. Şimdi biz burada elbette basının haber alma özgürlüğü ve rahat çalışma özgürlüğü de, 

dolayısıyla burada pandemi şartlarında şu anda almış olduğumuz karar, Galatasaray TV’den 

servis almaları şeklinde ve canlı yayın yapılıyor. Burada pandemi şartlarında dolayısıyla burada 

diyelim ki, 20 muhabir daha, çünkü böyle bir toplantıda ilave bir kalabalık yaratma, bunun 

sağlık yönünden, pandemi koşullarında getireceği riskler, dolayısıyla bu salonun fiziki 

imkânları, okulumuzda Tevfik Fikret salonunda veya yeni yapılan İnan Kıraç salonunda da 

yapsak aşağı yukarı metrekareler aynı ve oturmalar da aşağı yukarı 100 kişi ile sınırlı. Ki bugün 

yüksek istişareden gelen büyüklerimizle birlikte, aslında bir ilave 20 civarında bir katılım, her 

zamana göre ekstra bir katılım söz konusu oldu. Ama Sayın Hayrettin Kozak’ın dediği bu olayı, 

yönetimimizle birlikte ve ilgili kulüp profesyonelleriyle birlikte değerlendirip, tekrar bir 

kararımızı gözden geçiririz. Bunu söyleyeyim. Şimdi ciddi anlamda telaffuz ettiği iki kişi var ve 

kişisel cevap hakkı, bu kişisel verileri korumaya girmiyor. Çünkü bu konuşmalar Galatasaray 

TV’den açık açık yapılıyor, yapıldı daha önce de, şimdi cevap hakkı konusunda Sayın Gürkan 

Eliçin’i davet ediyorum. Sonra da konuşmak isterse eğer Sayın Serdar Eder’in adı geçti. 

Buyurun Gürkan Bey. 

 

Gürkan Eliçin: 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Heyeti Üyeleri, Sayın Başkanım, Başkanlarım, Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Değerli Divan Kurulu’nu oluşturan Hazırun, Sevgili Galatasaraylılar, ben 7593 

Gürkan Eliçin, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İltifat etti Hayri Ağabey, bana çok saygı 

duyduğunu söyledi. Biz kendisine hem saygı, hem sevgi duyuyoruz, ben bunu buradan bir kez 

daha ifade etmek istiyorum. Elbette ki Galatasaray’ın doğruları konusunda her zaman aynı şeyi 

düşünmeyiz, düşünmemeliyiz zaten, çünkü, herkes aynı şeyi düşünüyorsa, ortada bir yanlış var 

demektir. Çatışırız, ama birbirimize olan sevgimiz, saygımızda bir azalma olmaz. Bunu kendisi 

de biliyordur, o yüzden ben bir kere de sizin huzurunuzda dile getirmek istedim. 

Şimdi iki önceki Divan Kurulu’nda, sadece Hayri Ağabey değil, Bülent Ağabey de benzer bir 

toplantı yaptı, dolayısıyla Hayri Ağabey kendini sadece bu konuşmaların sebebi veya 

deklanşörü olarak görüyor olabilir ama değil, aynı şekilde Bülent Karadeniz Ağabey’in de daha 

sonra, kendisinden sonra, mikrofona gelip, kürsüye gelip, benzer bir konuşmayı yaptığını 

söylemekle başlamak istiyorum. 

 

Kesinlikle bir önceki başkanımızın sağlık durumu söz konusu oldu, çünkü Sayın Divan Kurulu 

Başkanı, hasta haklarına saygı gösterilmesi konusunda bir uyarıda bulundu toplantı sırasında, 

tutanaklar zaten var. Eğer bu şekilde bir şey olmasaydı, Sayın Divan Kurulu Başkanı da böyle 

bir uyarıda bulunmayacaktı. 
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Benim konuşmamın o toplantıda değil, geçen toplantıda oldu, aslında bir konuşma 

yapmayacaktım, ama bir üye yanlış hatırlamıyorsam, Ayhan Bey, Ayhan Yeğinsu konuştu, 

arkasından da Tayfun Bey konuştular. Disiplin Kurulu Başkan Vekili olarak, o iki konuşmadan 

sonra söz aldım ve söylediğim ifade tamamıyla doğrudur, kendi açımdan, tekrar ediyorum. Hiç 

kimse hukukun üstünde değildir. Ne Türkiye'de, ne de Galatasaray Spor Kulübü’nde. 

Türkiye'de anayasa ne ise, Galatasaray Sor Kulübü Derneği’nde de tüzük odur. Tüzüğü delmek 

suçtur. Kim olursanız olun. Hangi makamda olursanız olun, sağlık durumunuz ne olursa olsun, 

onu da tekrar edeyim. Ki bunu söylediğim diye bana yazıklar olsun dedi şimdi Hayri Ağabey.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Siz devam edin, yani cevap hakkı doğuracak şeyde bulunmayın. Buyurun. 

 

Gürkan Eliçin: 

Sayın Başkanım cevap hakkımı kullanıyorum, lütfen kesmezseniz sevinirim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

İlave cevap hakkı doğurmayın, sadece o konuda müdahale ettim, buyurun. 

 

Gürkan Eliçin: 

Peki, aslında cevap hakkı doğuracak bir şey söylemek durumundayım. O toplantıda daha kötü 

bir şey oldu. Yani iki önceki toplantıda, cevap hakkı doğurmasın diye ismini vermemem 

gereken ağabeyim, Sayın Başkan’a ve Sayın Disiplin Kurulu üyelerine, ne yapın, edin, bunu 

kapatın dedi. Yani gerekirse tüzüğü ihlal edin anlamı çıkıyor. Bu mümkün değil, böyle bir şey 

mümkün değil. Sonuç itibariyle bir karar aldı Disiplin Kurulu, ben bir üye olarak bu karara 

katılmıyorum. Bir gerekçe sundular, hukukçu olarak anlattılar, hukukçu değilim, ama benim 

adalet ve hakkaniyet anlayışıma uymadığını belirttim, yine belirtiyorum. Üstelik de şöyle bir 

örnek verdim, kendi konuşmamda. Sayın Başkan ve İkinci Başkan’ın açmış olduğu dava 

dilekçesinde, aynı gerekçeler vardı, verilen Disiplin Kurulu’na sevk dilekçesi ile dolayısıyla bir 

fark yoktu demek istedim. Varsa o farkı anlatırlar, o sorun değil. Bunları da geçiyorum. Bugün 

beni üzen şey, kırılmadım, ama üzüldüm Hayri Ağabey, ben de 34 yıllık üyeyim bu kulüpte, bir 

Divan Kurulu üyesi bu kürsüden cart curt etmez. Saygılar sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Gürkan Eliçin’e teşekkürler, cevap hakkını kullandı. Sayın Serdar Eder buyurun.  

 

Serdar Eder: 

Sayın Divan Başkanım, Divan Heyeti, Saygıdeğer Başkanlarım, Değerli Divan Üyeleri ve Sevgili 

Galatasaraylılar, Gürkan’ın söylemini tam da doğru bir şekilde, Hayri Ağabey’in yaşına binaen 

fazla hassaslaştığı ve de birtakım olaylara sadece kendi üstüne alındığı olgusunu görüyoruz. 

Çünkü geçen toplantıda benim konuşmamın üstüne söz alıp konuşan kişi, esas konunun 

muhatabıydı, yani Bülent Karadeniz, ismi de veriyorum. Hayri Ağabey ben seninle ilgili olsa, 
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Hayrettin Kozak Ağabeyim derdim. Ama şimdi “e be vicdansızlar” diyerek, vicdan sömürüsü 

yaptığınız bu olayda, benim konuşmamda geçen Divan toplantısındaki konuşmamda, şöyle bir 

metin var. Diyorum ki, iki başkanın yazılı beyanlarına rağmen o iki başkana dayandırılmaya 

çalışılan bir disiplin süreci yaşadık. Bu süreçteki hasta olan bir tek başkan, geçmiş başkan mı 

diye sordum. Buradaki kastım da Allah rahmet eylesin Duygun Yarsuvat’tı.  

Şimdi o Başkan’a haksızlık edilmiyor, o Başkan’ın söylemi Dursun Özbek Başkan’ın söylemi 

itibar görmüyor, o üç sene boyunca, Divan toplantılarında çıkıp Sevgili Divan üyeleri değerli 

Galatasaraylılar, iki başkanın beyanı var, Disiplin Kurulu, ey Yönetim Kurulu, nasıl bu iki 

başkanın söylemine rağmen bir ceza verirsiniz demiyorsunuz, şu anda benim söylemimi alıp, 

başka yere çevirip, bana ithafen diyorsunuz. Bizim biraz evvel Gürkan da söyledi, hâlâ 

söylüyorum, o konuşmanın muhatabı Bülent Karadeniz’di. Gereksiz. Abi benim söylediğime 

sen öyle zannet deyip de yani benim konuşmamın muhatabını sen öyle zannet deyip, başkası 

yazmadı, ben konuşuyorum, yazılı da değil. Burada direkt olarak konuşuyorum.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Serdar Eder lütfen toplayalım.  

 

Serdar Eder: 

Dolayısıyla, dolayısıyla lütfen muhatap karıştırmayın, haksız alınganlığınıza da gerek yok. 

Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Serdar Eder’e teşekkürler. Bir dakika. Bir dakika, şimdi Sayın Hayrettin Kozak 

konuştuğunda normalde biz mali konuları konuşup, daha sonra güncel olaylara geçecektik. Her 

iki gündem maddesi birleşmiş durumda, o zaman fiili durumda, Sayın Hamdi Yasaman ile ile 

devam ediyoruz. Ondan sonra orijinal sıralama listemizle devam edeceğiz. Buyurun Sayın 

Hamdi Yasaman. 

 

Hamdi Yasaman: 

Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan Üyeleri, hepinize saygılarımı sunarım. Aslında bu önemli 

sorunlarımız olduğu zaman bu tip konuşmaları çok yapmasak daha iyi olur, bilhassa bizim 

camiamızın en saygıdeğer sembol isimlerinden, Hayri Kozak’ın cart curt etti denilmesini ben 

çok yadırgadım. Burada bu seviyeyi tutturmamız lazım, bu tip şeyleri, yapmamamız lazım. 

 

Şimdi efendim ben sadece kısa bir hukuki bir şeyi anlatıp, sözüme son vereceğim. O da şu. 

Efendim bu hafta mali kongre yapacağız, bu mali kongrede ibra söz konusu olacak. Şimdi daha 

önceki adliyeye intikal etmiş davalarda verilen kararlarda denildi ki, mali ibra idari ibrayı da 

kapsar, yani Yargıtay’ın kararları ve sonraki açılan davalarda verilen kararlarda bence yanlış 

olarak böyle bir sonuca varıldı. Yani aslında bizim tüzüğümüzde iki tür ibra var. Yönetimsel ibra, 

mali ibra, bu da bütün diğer kulüplerde de aynı. Ama nedense, adli sistem, bunu yanlış anladı, 

bazı efendim telkinlerle veya şeylerle olsa gerek, aksine kararlar çıktı. Ama Türkiye'nin gerçeği 

bu. Şimdi esasında demek ki bunu nazara almamız lazım, mali ibra idari ibrayı da kapsar. Yani 
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mali ibra etmişsen, yönetimsel de ibra olur. Şimdi bunu düşünmek lazım. Onun için 

şeylerimizde, ne derler, karar verirken, bunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Bir de çok 

yani, alaturka düşünce aslında bu kelimeyi sevmiyorum, çünkü alaturka iyi bir şey, ama 

efendim kol kırılır yen içinde kalır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Artık ufak bir camia değiliz. 

Lisenin dışına çıkmış, Türkiye'ye mal olmuş, çok kimseleri, milyonları ilgilendiren bir camiayız 

ve rakamlar da neticede o kadar büyük meblağlara ulaşmış. Onun için efendim geleneksel 

olarak bizde ibra vardır, herkes ibra edilmiştir. Bundan sarf-ı nazar etmek lazım. Eğer 

yöneticiler, kusurları ile Dernek’e veya Sportif AŞ’ye zarar vermişlerse, bundan sorumludurlar. 

Eğer sorumluluk yoksa, kurtuluyorsa, ona göre hareket edilmektedir. Yani sorumluluk davaları 

veya sorumluluk hali, kendilerine çekidüzen vermeye sevk edebilir. Mesela bazı şeylerde, son 

dönemlerde transferler yapılıyor. Yani Galatasaray o kadar efendim borç içindeyken, sadece 

tribün istedi diye, yani popülist, kendilerini daha işte iyi göstermek, daha sempatik göstermek, 

daha şöhretli yapmak için, olağanüstü masraflara sebep olduk. Yani bunları düşünmeden 

mesela son iki örneği, birisi Diagne’dir, birisi Falcao’dur. İkisinin Galatasaray’a maliyeti 50 

milyon eurodur. İkisinin maliyeti, neticede eğer yöneticiler bunun hesabını veremiyorsa, yanlış 

yapmışlarsa, bunun bedelini ödemeleri lazım. Efendim biz Galatasaraylıyız, ibra herkesi ibra 

ediyoruz, geleneğimizde bu vardır, artık bundan sarf-ı nazar edip, hakikaten şeyi, yönetimi 

denetlememiz lazım. Yönetimleri buna icbar etmemiz lazım, nasılsa bir şey olmuyor şeklindeki 

bir şeyi ben doğru bulmuyorum. Onun için bunları düşünürken, adli mekanizmayı düşünürken, 

bu ibra meselesini de buna görmek yapmak. Çünkü mevzuatımızda yöneticilerin sorumluluğu 

var, bazen televizyonda görüyoruz, kanun çıksın, yöneticiler sorumlu olsun, kanun var zaten. 

Yani bizim Dernekler Kanunumuz var, efendim Medeni Kanunumuz var, Ticaret Kanunumuz 

var, Sermaye Piyasası Kanunumuz var ve burada da yöneticilerin kusurları, tabii kasıtlarıyla 

olması şey, kusurlarıyla verdikleri zarardan müteselsilen sorumludurlar. Onun için bu meseleyi 

bu şekilde düşünmek ve daha önceki geleneksel, kol kırılır yen içinde kalır şeyinden 

kurtulmamız lazım. Çok teşekkür ederim efendim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Hamdi Yasaman’a çok teşekkür ederiz. Şimdi bu konuda biz Divan Kurulu olarak ve kulüp 

Yönetim Kurulu olarak, yeniden bu tüzük çalışmalarının güncellenmesi konusunda bir çalışma 

başlatıyoruz. Ben kısaca toparlayacağım bu ibra konusu ile ilgili belli bir noktaya kısa bir sürede 

geleceğiz, yani yıl sonuna kadar bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben size Kulüp 

tüzüğümüzün Divan tüzük çalışmalarıyla ilgili iki maddesini okumak istiyorum. Yeri gelmişken. 

 

Divan’ın, Divan Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 99’uncu madde. Divan’a şu görevi veriyor 

tüzüğümüz. 2010 yılı sonunda yürürlüğe giren tüzük, halen de yürürlükte. Gerektiğinde yeni 

bir tüzük yapılması, yürürlükteki tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar 

yapmak ve hazırlanacak taslağı Yönetim Kurulu’na vermek. 

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 87’inci maddenin 34’üncü fıkrasını aynen 

okuyorum: “Çıkabilecek yeni mevzuat çerçevesinde, kulüp tüzüğü üzerinde gerekli uyumu 

sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak. Yasanın öngördüğü hallerde gerekli değişiklikle ilgili, 
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taslak çalışmayı yaparak, ilk yapılacak genel kurulun onayına sunmak.” Şimdi biz bu iki madde 

çerçevesinde, saygıdeğer Yönetim Kurulumuzla birlikte, şöyle bir konuda mutabık kaldık ve 

süratle Aralık ayı içinde düzenlenecek bir olağanüstü tüzük genel kurulu da tüzüğümüzün 

konsensüs sağlanacak maddelerini, bu herhalde bir 20, 30’u, 167 maddelik bir tüzükte, bir 30 

madde ile sınırlı kalacaktır. Onun için bir ortak çalışma grubu, yani Tüzük Değişiklik Komitesi 

kurma kararı aldık. Bunlarda çok değerli hukukçular, Profesör Doktor Celal Erkut, Lise 

Müdürümüz aynı zamanda idare hukuku ana bilim dalı, pardon medeni hukuk anabilim dalı 

başkanı Sayın Murat Develioğlu, Yönetim Kurulumuzdan, Yönetim Kurulumuzu temsilen Remzi 

Sanver, yine değerli avukat üyelerimizden Selim Yavuz, yine Yönetim Kurulumuzdan Başkan 

Yardımcısı Sayın Rezzan Epözdemir, yine hukukçu Ali Uzun ve Divan Kurulumuzdan da Sayın 

Bünyat Balaban ve Sayın Hüsamettin Kavi yer alacaklar. Tayfun Akçay üstadımızı bu komisyon 

dinleyecektir, ama Disiplin Kurulu’nda aktif görev üstlendiği için, ayrı bir iş ama sorumlulukları 

çok birleştirmemek, çok fazla şapka taşımak yanlış olabilir. Sizi komisyon, mutlaka arkadaşlar 

dinleyeceklerdir. Disiplin Kurulu görevleri konusunda. Ben şimdilik kaydıyla bu kadar söylemiş 

olayım. Sayın Başkan, bu konuda birlikte süratli bir tüzük değişikliği, çünkü aslında şu var, 

tüzüğü baştan yazmayacağız, 2010’da yürürlüğe girmiş tüzüğümüz var. Sayın Mehmet 

Helvacı’nın sözcülüğünde, Sayın Mustafa Cengiz başkanımız, Sayın Ahmet Şenkal 

başkanlarımızın da olduğu çok değerli bir çalışma yapılmıştı. Tüzük taslağı, fakat bir şey 

yapamadı yani, onun dışında biz 2019’da Sayın Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında benim 

raportörlüğünü yaptığım, içinde Hüsamettin Kavi büyüğümüz ve yine Lise Müdürümüz Sevgili 

Murat Develioğlu’nun da olduğu bir komisyon, yine bir rapor verdik. Mustafa Cengiz 

başkanlığında bir komisyon süratle komisyon demeyeyim de bir çalışma grubu üzerinden geçti, 

fakat bunların hepsi yoğun kulüp gündemlerinde ve seçimler, yapılamayan genel kurullar, 

pandemi şartlarında akamete uğradı. Dolayısıyla biz bu komisyonun süratle gözden geçirecek 

maddeleri ve ilk gözden geçireceği madde de, ibranın tekleştirilmesi olacak. Sayın hocamın 

temas ettiği. Yani mali, idari ibra olarak bölünmeyecek, ama bir yönetsel güvenoyu 

mekanizması getirilmesi konuşuldu, ama bunun detayları daha sonra, yani komisyon adına da 

konuşmuş olmayayım, yani çünkü biz Burak Başkan ve ben komisyonda olmayacağız yani, ama 

bir ön çalışmaları konusunda, yani bir fikirler konusunda bilgimiz var. Ve bu garabeti de 

ortadan kaldıracağız. Çünkü, iki tane Yargıtay kararı var. Derneklerde paranın hesabının 

verilmesi dolayısıyla, mali ibranın esas olduğu konusunda, Hamdi Yasaman Hocama da bu 

konuda bir, bana da bir durumu izah etme fırsatı verdiği için özellikle Divan adına teşekkür 

ederiz. 

 

Şimdi gündemimizle devam ediyoruz, Sayın Gürkan Eliçin’in bu Hayri Ağabey’in söylediği söz 

konusundaki bir hassasiyeti var. Bu tırnak içinde “cart curt” olayını Gürkan Bey söylemedi. 

Şimdi, cevap hakkı doğuran, fakat burada bu cevap haklarını kesiyoruz. Çünkü bu işin sonu yok. 

Genel kurul öncesi bu gerginliğin Divan’a yansımış olmasından da ben açıkçası Galatasaray 

kamuoyundan özür dilerim. Yani biz sebep olmadık, ama burada bütün üyeler olarak bir 

hassasiyetimiz olması lazım. Yani burası Galatasaray’ın en yüksek danışma kurulu, dolayısıyla 

burada belli bir dozda, belli bir zarafet ve nezaketle birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı 

yitirmeden, bu müzakereleri yapmamız gerekiyor. 
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Şimdi ben bu güncel olaylar konusu değil ama devam edeceğiz listemizle. Sayın İbrahim 

Göknar’ı davet ediyorum.  

 

İbrahim Göknar: 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Kulüp Başkanım, Çok Değerli Hazırun, Sevgili Galatasaraylılar, 

herkesi saygıyla selamlıyorum. 

 

Efendim ben bugün sadece mali konularda görüşümü bildirmek istiyorum. Zannediyorum Kaan 

Bey ayrıldılar, son söyleyeceğimi baştan ifade edeyim. Biraz sonra ekrana bir tablo koyacağım, 

bu tablo aslında Galatasarayımızın evet 1 Ocak - 30 Haziran 2021’i konuşuyoruz, ama ben 

Galatasaray’ın mali durumundaki son durumu zaten içeriyor, bilgilerinize, artık bundan sonrası 

için, bize, hepimize bir referans kâğıdı olarak sunmak istiyorum. Bunu niçin böyle düşündüm? 

Zira bildiğiniz gibi, hafta sonu iki genel kurul yapılacak. O genel kurullarla ilgili, 800-900 sayfalık 

değerli çalışma, yönetim ekiplerinin yaptığı, tarafımıza dijital yoldan sunuldu. Hepsini okudum, 

tabii tek bir kâğıda onu indirgemek gibi bir basit düşünce olamaz, ama zannediyorum 

Galatasarayımızın mali durumu ile ilgili özeti, hep birlikte izleme şansını bulacağız. 

 

Umut mümkünse koyabilir miyiz? Evet, zannediyorum okunuyor. 

 

Şimdi efendim, özet tablo bu. Burada son üç yılın çok basit kılavuzu da onu ekleyeyim, faaliyet 

raporudur. Yani gerçekler bu tablodadır. Gördüğümüz gibi, ben bir mikrofon rica edebilir 

miyim lütfen. 2018 yılında bizim toplam borç ve yükümlülüklerimiz, 2 küsur milyar lira. 

Teşekkür ederim. Açık mı? 2,8 milyar Türk lirası. 2019’da 3,5 milyar liraya çıkıyor ve 2020’nin 

sonunda, 4,1 milyar Türk lirası.  

 

Şimdi bakın gerçekleri öncelikle hep beraber özümsemeli ve eğer önce Galatasaray diyorsak, 

hiçbir rakamı, çarpıtmadan o dönemsel şeyleri, farklı farklı sunarak, hiçbir yere 

varamayacağımıza emin olmamız lazım. Bu 4,1 milyar liralık toplam borç, bu sene sonunda 5 

milyar liraya geliyor. Şu anda zaten 4.6 milyar lira. Sayın Başkanımız burada. Şimdi bakın ne 

oluyor? Biz hep 2 milyar lira borcumuz var diyoruz. O bir önceki Divan’da da söyledik, hep 

konuşuyoruz. O rakam bankalarla olan ilişkilerimiz. Buradan bir 361’inci sayfamızda, faaliyet 

raporunda, net borç-alacak farkı yazar. Her sene aynıdır, her sene de aynı olmuştur. Buradan 

baktığımız zaman 2020 sonunda, orada 2 küsur milyar lira alacak gözüküyor. Düştüğü zaman 

da borç 2 milyar gözüküyor, kabaca söylüyorum. Sorum şu? Nereden alınacak bu para? Bu para 

nereden alınacak? Böyle bir alacak yok. Gerçek bu. Açık söyleyeyim. Bunu sadece Galatasaray 

olarak biz de yapmıyoruz. Diğer kulüplerde de bu, bu şekilde gidiyor. Şimdi bir diğer konu, öz 

sermayemiz, hep konuşuluyor. Bizim 2016 yılı sonundaki öz sermayemiz, artı idi. 13.5 milyon 

Türk lirası. Şu anda 2020 sonunda 1,1 milyar lira. Eksi. 

 

Yani teknik iflas. Bunun mali anlamı, teknik iflas. Bizim durumumuz bu. Gerçek bu. Lütfen 

tabirimi mazur görün ama artık maskelerimizi çıkarmalıyız. Gerçek en önemli konu. 
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Galatasaray için bunu yapmak zorundayız. Derneğin Sportif AŞ’ye borcu, 2020 sonu 1,1, biraz 

önce açıklandı. Haziran sonu 1,5, o rakamla. 1,5 milyar lira Derneğimizin Sportif AŞ’ye borcu 

var. Peki, benim sorum şu, aslında hepimiz bunu sormalıyız. Çok basit bir soru. Nasıl ödenecek 

bu ve ne zaman ödenecek bu? Cevabı yine faaliyet raporunda, cevabı yine faaliyet raporunda 

yazıyor. Ödenemeyecek diyor. Ödenemeyecek diye yazıyor. Gerçek bu. Orada yazıyor açık 

açık, denetim, bağımsız denetim kurulu. Dolayısıyla burada üstelik, üstelik daima söylemeye 

gayret ediyorum. Evet gevezelik ediyorum özür dilerim, ama açıkçası bir üye olarak, bence 

hepimizi üzecek en önemli konudur. Yani 2017, 2018’de şampiyon oluyor, o kadar gelirler 

geliyor, Avrupa’ya çıkıyoruz, paralar kazanıyoruz, geldiğimiz nokta burası. Ondan sonra da 

burada gelip birbirimize, birbirimize diyoruz ki, bizim dönemimizde şu şekilde oldu, o dönemde 

böyle oldu, bu dönemde böyle oldu. 

 

Efendim şimdi bu tabloya baktığımız zaman, üzülerek belirtmek istiyorum ki, Galatasaray mali 

açıdan her zamanki gibi, gerçekleri ıskalayarak bir bilinmeze doğru yol alıyor. Kişisel tahminim 

var ama, burada söylemek cesaretinde bulunamıyorum, kusura bakmayın. Hiç iyi değil o yol. 

Bunu anlayanlar anlıyor zaten. Açıkçası, bu tablo gündem gereği, sadece son üç yılı anlatıyor 

bize. Gündem gereği. Hep de böyleydi. Hep de böyleydi. Bizim bu mali yolculuğumuz, borca 

borç katarak, borca borç katarak, sadece kimse alınmasın, yönetimlerimizin kendi dönemlerini 

düşünerek sadece o dönem için tabii ki iyi niyetle, elbette Galatasaray’ı ileriye götürme anlayışı 

ile hareketleri sonucunda aslında borçlar azalmadı, arttı, artmaya devam ediyor. 

 

Maalesef bundan önceki yönetimlerimiz, bugün bile halen daha burada bizatihi şahit oldum, 

geçmiş dönem, bu dönem, yarınki dönem diye birbirleriyle rakip oluyorlar, rakip oldular. Bana 

göre Galatasaray’ın en önemli ihtiyacı, buraya bir nokta koymaktır. Eğer bu bir bayrak yarışı 

ise, bu bir bayrak yarışı ise, lütfen rakipliği bırakalım, kösteklemeyi bırakalım, birbirimize 

destek olalım, yoksa başka Galatasaray da yok. Biz bu tabloyu, yapmamız gereken bana göre, 

şu noktadan sonra, artık neyi nasıl yapıp, bu borçları hangi yöntemlerle nasıl, birlikte destek 

olarak azaltacağımızın yollarını oturup konuşmalı ve o hususta devam etmeliyiz.  

Son olarak mali konu, evet dün açıklandı, Galatasaray tarihinin gazete başlığına göre ki, 

doğrudur. Belki de en önemli bir ticari anlaşması yapıldı. Miktar, 800 milyon Türk lirası olarak 

zaten resmi siteden açıklandı. Anında niçin 801 milyon lira değil diye, ben ironi yapıyorum tabii, 

hemen efendim tenkitler, beğenmemeler, dudak bükmeler, burun kıvırmalar başladı. Allah 

aşkına yapmayalım, etmeyelim. 800 milyon Türk lirasından bahsediyoruz. Burada mali 

sunumları yaparken, pandemilerden bahsedildi, onun için faiz artışlarından, vesaireden, hayır 

efendim faiz artışları pandemiden filan olmaz. Faiz artışı ödenen borç-faiz yükü yönetim 

yanlışlıklarından olur. Lütfen gerçekçi olalım. Ben huzurlarınızda bu Burak Başkan’a da, 

Yönetim Kurulu’na da her ne olursa olsun, bu katkı için, bu değerli anlaşma için teşekkür etmek 

istiyorum. Elbette bunun ben de açıkçası bir üye olarak onu da belirtmeden geçemeyeceğim, 

detaylarını, illa ki çok açık değil ama, gerçekten üyelerimiz de bilmek isterler. Sanıyorum buna 

da hakkımız var. Onu da paylaşırsak, bilahare ayrıca memnun olurum. Dinleme sabrını 

gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim efendim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın İbrahim Göknar ile mali konulardaki görüşmeyi tamamladığımızı düşünüyorum. Hangi 

konuda? Mali konuda. Buyurun.  

 

Mehmet Bilen: 

Sayın Divan Başkanı, Çok Değerli Üyeler, yani başka türlü biz buraya gelemeyeceğiz. Şimdi öyle 

bir şey ki, yok o maddenin konuşması, yok bu maddenin konuşması. Şimdi. Tamam bir dakika 

ben konuşayım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Mehmet Bilen, bir dakika, bir dakika, gündeme bağlılık esastır, her genel kurulda, şimdi 

biz mali gündeme bağlıyız. Dolayısıyla ben sayın konuşmalardan taleplerde hep şunu istiyoruz 

ki, toplantıyı verimli kılalım, zaman ekonomisi, tabii ki söz hakkınız baki. Hemen atladınız, bir 

başka çalışma arkadaşınızın sırasını kaptınız, ama önemli değil, buyurun.  

 

Mehmet Bilen: 

Hayır, şimdi şu var. Maliye ile disiplinin ne ilgisi var. Ben Hayri Ağabey’e kalben katılıyorum. 

Ama maliye ile disiplinin bir ilgisi yok. Demek ki pekala bu oluyormuş. Bu eskiden de oluyordu. 

Efendim 3’üncü madde ile ilgili söz alın deniliyor, bir bakıyorsun, 3, 4, 5 bütün maddeler 

gidiyor. Sırada bekleyen kaynıyor, yani bunlar bir gerçek. Neyse ben şimdi maliye ile ilgili 

konuşayım. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Buyurun. 

 

Mehmet Bilen: 

Bir kere İbrahim Göknar’ın konuşmasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Vallahi ben 

konuşmalarından bugün kadar bayılıp sıkılıyordum, fakat bugün helal olsun, çok net, hap gibi 

bir sunum yaptı. İhtiyacımız bu. Katılıyorum. Ondan sonracıma, evet bu böyle farkla markla 

olmaz, borç nedir, hasta nedir? Bilmemiz lazım. Bunu bütün kulüpler yapıyor. Alınmayacak 

paralarla bunlar düşüyor. Her şeyin gerçeğini bilelim, ona katılıyorum. Ancak burada şu var. Bu 

borç, ne bugünün borcu, ne Cengiz’in borcu, bu borç 1998’den geliyor. Ben Sayın Yalman’ın 

yönetimindeydim, o zaman rahmetli Tanrıyar’dan, bizim deftere bir baktık, çok ufak, cüzi 

borçlar var. Aman, aman nasıl olur dedik, tabii o borçlar o üç yıllık dönemde bitti, artı kasa ile 

devredildi. Hatta Cansun’un zamanında da çok önemli bir hareket olmadı. Esas ondan sonra 

bu iş başladı ve işin kırılması da maalesef çok sevdiğimiz, tam güvendiğimiz rahmetli 

Canaydın’ın dönemindeki o meşhur 21 transfer olayıdır ve Galatasaray’ın bugüne gelen bu 

borcunun içinde, açıkça ben söylüyorum, amatör şubelerin hiçbir payı mayı yoktur. Bunun 

bütün temeli, futboldur, futbolda da hovardaca, isabetsiz transferlerdir ve bu yıllarca 

olmuştur. Bir tek Dursun Başkan zamanında, belki onun dışında da olmuştur. Ben Divan Başkan 

Yardımcısı’na çıktım, kalben söyledim, çok isabetli transferler oldu, demek ki oluyormuş. Ama 

maalesef bu futbol bizi batırdı. İkincisi hep takdimlerde kolaya geliyor, işte futbol, amatör 
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şubeler. Ya şuna futbol diyelim, basket diyelim, zaten bu genel kurula geldi, kabul edilmedi. 

Artık basket, Sportif AŞ gibi, Basket AŞ olmalı. Zenci şimdi bir şey demeyeyim, Amerikalılar 

oynuyor, Afrikalılar oynuyor, milyonlar gidiyor, Vakıfbank’lar, Ziraatbank’lar, bunun 

amatörlüğü kalmamış, bunun karşısındaki satrançla, judo ile bu bir sepete konulmaz. Zaten bu 

Basket AŞ olmalı, ha diğer amatör şubelere de hiçbir sözümüz yok. Buna bir de ekleyeyim şunu, 

aradan bir kaynak yapayım. Hakikaten basın niye alınmıyor, alınsın. En son yine sözümü 

konuşacağım normal zamanda. Hayri Ağabey de hakikaten babayiğit, mert bir adammış, 

sonuna kadar yaptığı değerlendirmelere katılıyorum, hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Mehmet Bilen’e teşekkürler. Mali konuda, Hocam, müsaade edin. Müsaade edin, 

müsaade edin tabii ki söz hakkı vereceğiz. Sıralamayı açıklayacağım. Buyurun Dursun 

Başkanım. 

 

Dursun Özbek: 

Değerli Galatasaraylılar, tekrar buradayım. Şunun için tekrar söz istedim. Sevgili Kardeşim 

Mehmet Bilen iltifat etti. Bugüne kadar aradan dört-beş sene geçti, yönetimimiz döneminde 

yaptığımız transferlerle ilgili tek pozitif konuşan kişi kendisi, ben kendisine huzurunuzda çok 

teşekkür ediyorum. Geçmişte yaptığımız bu işi başarılı bulduğu için, sağ olasın, var olasın. Ben 

de kürsüden evet, ben muhalif cepheden olarak görmüyorum, hakikaten ziyadesiyle 

memnunum, teşekkür ediyorum Mehmet Bilen, sağ olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Dursun Özbek Başkan’a teşekkürler. Mali konu değil, mali konuyu bitirdik. Buyurun Hocam. 

Sayın Turcan Bolayır, buyurun. 

 

Turcan Bolayır: 

Çok teşekkür ederim, sağ olun, şimdi eşitlik ilkelerine göre hareket etmekte, Galatasaray 

öncüdür. Mali kongre, mali hususlar, Mehmet Bilen kardeşim söyledi, kartopu, büyüdü, 

büyüdü, büyüdü, dağın üzerindeki taşlarla, çamurlarla birlikte aşağı indi. E, her Yönetim Kurulu 

bununla uğraşıyor. Önce saygılarımı arz edeyim hepinize, özür dilerim. Sayın Divan Başkanlığı, 

Sayın Başkanım, Sayın Divan üyeleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

 

Şimdi bu konu temcit pilavı gibi her zaman geliyor, Galatasaray’ın borcunu temizlemek kolay 

değil. Yani bunun başkanla, yönetimle de ilgisi yok. Daha evvel bunlar söylendi, herkes beş 

dolar versin, pamuk eller cebe. Ben de bir öneri getiriyorum. Parası olabilir, olmayabilir, Türk 

parası da versin. Kanun eğer buna şey yapıyorsa, herhangi bir, bunun bir muayyen bir şeyi 

varsa, statükosu, hadi ben bir teklifte bulunuyorum. Beşer dolar verelim. 20, 30 milyon 

seyircimiz var. İştirak eden kaç kişi olur? Pamuk eller cebe. Yok. Neyse yani, affedersiniz, ben 

aproksimativman konuştum. 
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Şimdi bilemiyorum efendim, ben tabii burada çok üstat maliyeciler olduğu için, onlar bu işi şey 

yaparlar, sonuçlandırırlar. Şimdi dağdan inmiş, çamurları beraber götürüyor, kayaları beraber 

götürüyor. Ya taşıyalım diyoruz, taşıyamıyoruz, çuval da yok. Zaten çuvalla taşıyamazsın. 

Ekskavatör mü getireceğim, yani oradaki şeyi temizlemek için. Temizlenemez. Bunun 

yönetimlerle ilgisi yok. 

 

Ne Burak Başkan’ın yönetimi, işte götürebildiği kadar götürür, ondan sonra kim gelirse aynı 

şeylerle karşılaşır. Hastalık var bir defa, hastalık. Ama bir şey tutturduk, bu işi bitireceğiz. 

Yapamazsınız kardeşim, yapamazsınız. Sizin prodüktif bir haliniz yok, sizin bir fabrikanız yok. 

Sizin bir mali portede size yardım edecek üretken bir durumunuz yok. Gönül rızası ile, biz de 

gönül rızası ile geliyoruz. Şimdi fazla uzatmayayım, o bakımdan hepimizin yönetimlere destek 

çıkmamız lazım. Şu anda Mustafa Cengiz Bey iyi bir durumda değil, Allah ona selamet versin, 

Allah ona kudret versin. Fazla yüklenilmez böyle, vebali bizim, bazı şeylerimiz vardır, Türk 

halkının, bunu temcit pilavı gibi Mustafa Cengiz böyle yaptı, bilmem ne böyle. Ya onlar da 

çalıştılar, herkes çalıştı. Başaramadılar. Dursun Başkan. Çalışmadı mı? Herkes çalıştı. Yani biraz 

artık ne bileyim ben tahammül gücümüzü sınırlandıralım ya, hep tenkit, tenkit. Yapıcı şeyler 

getirin, hadi bakalım ne yapacaksınız? Ben de yapayım buraya bir grafik getireyim, artık bıktık 

ya, Galatasaray’ın bir borcu var. Borcu var. Borçsuz. Herkesin bir borcu var. Fazla ileri gitmek 

istemiyorum. Şimdi borç dendi de konsorsiyumumuz var mı, bizim bir yardım, bize yardım 

edecek bir husus var mı, kim yardım edecek? Nasıl yapacak? Dursun Başkanım didindi, Burak 

Başkanım şimdi cebinden para mı verecek, milyonlar mı verecek, milyarlar mı verecek? Böyle 

bir şey olabilir mi ya? Olamaz. E, Divan’da sonra bunlar fazla konuşulmaz ki, Divan’ın başka 

şeyleri vardır ya, Divan’da mali kongreler, ikide bir Divan’a gelmez. Ben şimdi ne getiriyorum 

şeye, önünüze, dün Galatasaray-İstanbulspor maçını seyrettim, seyrettiniz mi? İki penaltıdan 

bir tanesi palavra. İstanbulspor takır tukur dizeliyordu. Galatasaray’ı küçültmek için söylemem, 

takır takır futbol oynadılar evlatlar, İstanbulspor, aradaki ne var? Piramidin ucunda biz 

yukarıdayız, bizim efendiler milyon dolarlar, milyon eurolarla oynuyor. Öbür taraf 300 bin ile 

200 bin dolarla oynuyor. Top alamıyorlardı ayaklarından ve ikide bir agresif hareketlerle kavga, 

bizimkiler de alışmış artık, nereden geldiyse, biraz hızlı giriyor çocuk topu almak için, haydi 

bakalım kavga, bilmem ne. Ya kim önüne geçecek bunun? Bunları normal maçlarda yapsalar, 

sekiz kişi ile oynamaya kalkarsınız. Kırmızı kartlık hareketler var. Üzüldüm. Orada bir tatlı tatlı 

oynayın ya, senin karşındaki adam kendini göstermek istiyor. Belki Galatasaraylı idareciler 

bakar da onların bir kalecisi var, bayıldım. Biz kaleci arıyoruz şimdi. 

 

Ha kaleci deyince, Muslera yine Uruguay’da, 16 saat bekleyeceğiz uçakla gelmesini. 16 saat git, 

18 saat. 18 saat, 36 saat. Bu çocuk nereye kadar götürecek? Bu çocuk çöker ya. Hastalanır bir 

gün. Şeyi ile ilgili güneşin batması ile doğuşu ile ilgili, o taraf gündüz, bu taraf gece. Gece şeyi 

Amerika’ya gidenler bunu bilirler, dışarıya gidenler bilirler. Bunun bir gün insan üzerinde etkisi 

oluyor. Şimdi bunu Konya maçına koyacaksınız, tamam, güzel. İnşallah muvaffak olur. Ama 

olmaz. Hep bunlar, mali kongreyi söylüyoruz, hep şeyi söylüyoruz, para, para. Yok işte bu 

kadar. Götürebildiğin kadar götüreceksin kardeşim, mutfağında ne varsa, onu götüreceksin. 

Yapamazsınız. Palavra ile işler dönmüyor. Şimdi gelecek Konya maçına çıkacak. Diyelim ki uçak 
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tehir etti. Şey, meteorolojik şeylerle ilgili bir takıntı oldu, gelemedi çocuk. Ne olacak? Öbürü, 

Fatih’i mi koyacaksın? Tamam koyacaksın ama hantallaşmış adam, havaya sıçrayamıyor be. 

Birinci golde kafayı yedi. Alabilir topu. Bunu da bırakayım. Bunu yani böyle Kaan benim çok 

sevdiğim bir öğrencimdir, kendisini tebrik ediyorum, çok güzel de bir mali portreleri çizen bir 

kardeşim, o ne diyorsa, aşağı yukarı odur yani. Dursun Başkanım da didindi, elinden ne geldiyse 

yaptı, herkes yaptı. Şimdi bunu ikide bir böyle bıktık ya, vallahi bıktım ya. 

 

Gelelim şeye, kusura bakmayın ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu karşı tarafta oturanların, 

servisinin kesilmesi, Yönetim Kurulu kararı ile mi alındı? Yoksa Divan Kurulu başkanlığı 

tarafından mı alınıyor? Ben Pendik’ten buraya gelmeye mecbur değilim. Bundan sonra 

gelmem. Arabam da var, gelmem. Affedersiniz. Yani ne isteniyor? Biz Söğütlüçeşme’ye kadar 

trenle gelelim, ayakta Turcan Bolayır gelecek. Bir talebeme rastlarsam yer verecek bana. 

Ondan sonra aktarma yapacağım Yenikapı’ya. Yenikapı’dan sonra şeye, bu tarafa gelen, 

Seyrantepe’ye gelen bilmem neye bineceğim. Oradan yürüyeceğim geleceğim. Ya siz buna razı 

olur musunuz? Benim gibi bir sürü insan var. Kimse gelmez. Yavaş yavaş kaybedersiniz, 

Divanınızı, zaten eski Divan yok, bakın kaç kişi kaldık.  

 

Galatasaray Lisesi niye izin vermiyor onu anlayamadım. Hayır, ben ona inanmıyorum. Ben 

Galatasaray Lisesi’nde 50 sene hocalık yaptım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hocam müsaade ederseniz, hayır, hayır bir dakika. Galatasaray Lisesi’nin izin vermeme diye 

bir şey yok. Bir yanlış bir bilgilendirme, yanlış bir bilgi olmasın yani. Galatasaray Lisesi pandemi 

tedbirleri çerçevesinde ya akşam geç saatte, ya cumartesi günü, yani okulun eğitim olmadığı 

zaman, Tevfik Fikret salonunu verebiliyor. Bu pandemi tedbirleri konusunda da İl Sağlık 

Müdürlüğü olsun, kaymakamlık olsun, bu son derece doğru bir karar. Biz cumartesiye alırsak, 

Tevfik Fikret salonumuzda yapabiliriz. Müdürümüz bunu gayet açık olarak beyan etti. Buyurun 

devam edin.  

 

Turcan Bolayır: 

Efendim müsaade edin, cumartesi, pazar günleri maçlarımız var. Bunlar canlı yayınlanıyor. 

Yönetim Kurullarımız maçlara gidiyorlar, deplasmanlara çocukları yalnız bırakmamak için 

çıkıyorlar, gidiyorlar. Cumartesi günü çoğu kişi, bunların hastaları var, ziyaretleri vardır, şeyi 

vardır. Çalışan insanların dinlenme günüdür. Bu hep gündeme geliyor. Siz bunu tekrar 

oylamaya koyun. Oylama, nereye koyarsanız koyun, gittikçe Divan üyelerini kaybedersiniz, ben 

size söylüyorum. Ben o okulda 50 sene hocalık yaptım. Hayatım orada geçti. Bunların hepsini, 

kaç tane müdür geçti, o Kayserili şey, Develioğlu kardeşim de belki benim talebemdir. Ona da 

buradan selamlarımı yolluyorum. Lütfen başkalarının dediklerini yapmasın, idarecilik demek, 

idare etmek sanatıdır, HES denilen bir şey kuruldu. Bütün herkes HES şeyini gösterir, içeri girer. 

Çocukları da dağıldıktan sonra olsun, saat 15.30’dan sonra olsun. Zaten ne yapıyorlar? Şimdi 

fazla konuşmak istemiyorum bu mevzularda. Yani bu mevzularda nokta atışı yapabilirim. 

İstediği zaman Tevfik Fikret salonu açılabilir. Rektör Beyefendi de lütfen biraz daha 
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Galatasaray’la ilgilenirse, bu mevzularla. Bu işler çok kolay, iki günde bir, iki ayda bir müdür 

değişiyor. Çocuk haklı, onlar ne yaptı? Yapamıyor. Ben de yapmayayım. Olmaz böyle bir şey. 

Tevfik Fikret salonundan biz uzaklaştığımız zaman, Divan’ın eski şeyi, felsefesi kaybolur. 

Gittikçe. Allah rahmet etsin Özhan Canaydın’a, burayı da yaptırmış, ama 8 bin, 9 bin üyemiz 

var, Divan üyemiz var. Bakın görün. 80 kişi bile bulunmaz. Gittikçe kaybedersiniz. Bu sayın 

Yönetim Kurulu, Divan Yönetim Kurulu’nda Sayın Profesör Hocama çok hürmetim vardır. Bunu 

tekrardan bir revize etsinler. HES, bugün İETT otobüsleri, lebalep dolu, gidiyor ful. HES kâğıdı 

var. Basıyorsun durt diyor, ses çıkarıyor. Bütün tiyatrolar her türlü eğlence yerleri açıldı. Yani 

Galatasaray Kulübü’ne girecek olan tertemiz Galatasaray Divan üyeleri, ondan sonra hastalıklı 

mı yani bunlar? Ben böyle şey göremiyorum. Onlar ilk evvela çocuklarla ilgilensinler. Asıl 

tehlike çocuklardadır, servise mervise biniyorlar sabahları, kontrol etsinler. İçeri giren, dışarı 

çıkan veliler var mı? Ben müdür muavinliği de yaptım senelerce. Neyse fazla söylemek 

istemiyorum. Bir gün eğer Sayın Müdürüm beni iyi tanır herhalde, bir gün çağırırsa, bir brifing 

yaparsa, kendisine 10-15 tane de madde veririm, arzu ederse. Şimdiye kadar hiçbiri tenezzül 

etmediler, çağırmadılar. Önemli değil, onu rica ediyorum. Lütfen Başkanım, Sayın Burak 

Başkanım da buradalar. Bu servis olayına bir el atarsanız, Abdürrahim Albayrak Beyefendi 

kardeşim bunu çok güzel yürütüyordu. Allah razı olsun ondan, hepimiz biniyorduk, işte burada 

Kalamışlı, Pendikli, bir sürü Kadıköylü insanlar var. Hepsi. 

 

Gelelim şeye, bir hususa daha temas etmek istiyorum. Almanya’da butik açıyoruz, güzel bir 

store’lar açılıyormuş herhalde. Bu hususta anlayamadığım bazı şeyler var, nasıl olacak, 

Fenerbahçe ile bunu karşı karşıya yapacağız? Bu Fenerbahçe ile karşı karşıya vitrinler olursa, 

bizim seyircilerimizin bir kısmı, ya bizim vitrinleri kırar sırasında, ya onların vitrinleri. 

Bilmiyorum. İnşallah güzel, güzel gider. Sizlerin fazla vakitlerinizi almıyorum, hepinizi 

hürmetlerimle selamlıyorum, seviyorum, sürç-i lisan ettiysek affola, saygılar arz ediyorum. 

Hayırlı geceler, akşamlar. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Turcan Bolayır Hocamın serzenişlerini ve haklı eleştirilerini ve haklı olabilecek eleştirilerini biz 

tabii ki kulüp birimleriyle bir masaya yatıracağız. Ancak pandeminin seyri, hiç rakamların 

gösterdiğinin ötesinde, İbrahim Hocam da o yani daha detaylı olarak açıklamıştı, yani buranın 

konusu değil artık yani, bu konuda ne yapabiliriz, nasıl okulla, üniversite ile kulüp birimleriyle 

Divan olarak nasıl bir işbirliği içinde yapabiliriz, ama açıkçası bu mevsimsel griple birleştiğinde, 

salgın riskini artıracak, hastalanma riskini artıracak şeylerden biraz uzak durmamız 

kanaatindeyiz, ama bunların hepsi değerlendirmeye muhtaç şeyler. Şimdi mali konular değil 

artık normal gündemle devam ediyoruz. Yazılma sırasına göre, Sayın Selçuk Erdoğmuş, Sayın 

Ayhan Yeğinsu, Sayın Emir Kıvırcık ve Sayın Sami Çölgeçen. Dört konuşmacımız var. Bir dakika. 

İki gündem maddesini birleştirmiştik. Sonra ilave devam ederiz o zaman. Buyurun, Sayın Selçuk 

Erdoğmuş. 

 

Selçuk Erdoğmuş: 
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Teşekkür ederim, Selçuk Erdoğmuş, 8054. Sayın Başkan, Başkanlarım, Sayın Divan Başkanım, 

Değerli Divan Kurulu Üyeleri, bazı bilgiler ışığında üç konuda görüşümü sizlerle paylaşmak 

istiyorum. Özellikle birinci konu üzerinde çok, son Divan toplantılarında konuşulan, biraz önce 

Hayri Ağabey’in, daha önceki toplantılarda Taner Aşkın Ağabeyimin de altını çizdiği, 

Galatasaray olağan seçimli genel kurulu ile ilgili bazı bilgiler. 

 

Kurumlarda idarecilik kolay, yöneticilik zor olan şeydir diye düşünüyorum, ki hepimiz de bu 

konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle de Galatasaray Spor Kulübü’nde 

yöneticilik yapmak. Gün gelir, bunu en iyi bilenler de, daha önce başkanlık yapmış, 

büyüklerimiz, halihazırda başkanlığı devam eden başkanımız, bazı zamanlar gelir, 

Galatasaray’ın menfaatleri için camianın, hatta en yakınınızdaki kişilerin eleştirilerini, ağır 

eleştirilerini göze alıp, bazı kararları almak durumunda kalırsınız. Olağan genel kurulla ilgili, bu 

anlamda bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle. 

 

Arada da ufak bir saptama yapmak istiyorum ki, sağlık konusu kişilerin kendilerini ve sadece 

ailelerini ilgilendiren çok özel bir konudur. Bu konunun o veya bu sebeple gündemde olması 

öncelikle o kişiyi çok fazlasıyla üzdüğünü, başkanımızı da yakinen tanıyan birçok kişinin de bu 

konunun onu en çok yaralayan konu olduğunu hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Seçimle ilgili 

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünde, madde 27 çok açık bir şekilde seçimin yapılacağını ifade 

ediyor ve tüzüğü yazan hukukçu büyüklerimiz, tüzüğün hiçbir şekilde geriye 

bırakılamayacağına, ertelenemeyeceğine dair net bir madde koymuşlar. Dolayısıyla 

Galatasaray Spor Kulübü kararı alındıktan sonra, iptal edilemez, ertelenemez. Ancak ve ancak 

Yönetim Kurulu almış olduğu kararı iptal edebilir, ki kaldı ki, hatırlarsanız 2020 yılının Aralık 

ayında benzer şekilde bir olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı, o dönemde de Galatasaray 

Spor Kulübü mevcut koşullar dolayısıyla kendi Yönetim Kurulu kararını iptal edip, süreci 

durdurmuştu.  

 

Mayıs ayına geldiğimizde, sürecin seçim sürecinin, tüzüğümüze göre biliyorsunuz bir seçim 

takvimi var. Devam ettiği süreçte, tam kapanma süreci devam etmekteydi ve bu sürecin 

çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu almış olduğu kararı iptal ederek, yeni 

bir süreç başlattı. Aslında sonuçta şuraya geleceğim. Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin 

içerisinde yaklaşık 1800’e yakın, İstanbul dışında yaşayan üyemiz var. Divan üyelerimiz de 

Divan başkanımız da teyit edecektir, aktif olarak 2700’e yakın üyemiz, Galatasaray’ın olağan 

seçimli genel kurulları, Galatasaray iradesinin en üst düzeyde yansıması gerektiği bir alan 

olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ki tüm Galatasaraylıların hemfikir olduğunu 

düşünüyorum bu konuda. Sonuç olarak iki tane veri sizlerle paylaşmak isterim bu konuyla ilgili. 

Bir rakip takımımız, aynı dönemde seçim kararı aldı. İlgili takım, üç kere seçim tarihini 

değiştirmek zorunda kaldı ve bizden sonra seçimini yapmak durumunda kaldı. Pandeminin 

getirdiği koşullar çerçevesinde. Yöneticilik, vasfını doğru yaptığını düşündüğüm Galatasaray 

Spor Kulübü ise, bir revizyonla, ilgili takımdan daha önce seçimini gerçekleştirdi, ilgili rakip 

kulüp, katılımı sadece yüzde 22 oldu, bizdeki katılım yüzde 56 oldu. Galatasaray iradesi olması 

gerektiği şekilde bence alana yansıdı. Bu konuda ufak bir teşekkürü de tüm o dönem, ilk önce 
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altı, sonra beş olan başkan adayları ve ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Tahmin ediyorum, 

bildiğim kadarıyla, Galatasaray Spor Kulübü seçimleri öncesinde, ilk defa iki kez, ilgili 

temsilcilerle, Galatasaray Spor Kulübü’nün mevcut yönetimi toplantı yaptı ve herkesin elbirliği 

ile pandemi dönemi olmasına rağmen yapılan olumlu fedakârlıklarla o gün orada yüzde 56’ya 

yakın bir katılım sağlandı. Bu konunun artık bence gündemden düşürmemizin de faydası 

olduğunu düşünüyorum. İdarecilik, yöneticilik yapmış olan, eski başkan ve yönetime de bence 

aslında teşekkür etmemiz gerekirken, çok olumsuz bir süreci yaşatmış durumda olduk. 

 

Hukuk, tüzük, olmazsa olmazımız. Sevgili büyüğüm, bir ağabeyimizin demin söylediği gibi, 

tüzük çiğnenemez, değişene kadar uyulmakla yükümlüdür. Tüzüğümüzde seçilme noktasında 

iki tane konu, özellikle altı çizilmiş. Denetim Kurulu üyeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri 

konusunda, diğer hiçbir konuda böyle bir kıstas yok. Belli bir yılın üzerinde bir Galatasaray 

tecrübesinin yanı sıra, belirli mesleklerde de uzmanlık isteniyor. Denetim Kurulu’nda belli 

uzmanlıklar var, seçilebilmek kriterine sahip olmak için, keza Disiplin Kurulu’nda da. Tüzüğü 

yazan iradenin bunu hukuki anlamda öncelikle usule ve tüzüğe uygun olarak işlerin yürümesi 

gerektiğinden hareketle yazdığını düşünüyorum. 

 

Bu anlamda da bu konuda Disiplin Kurulu’nda, iki asil ve iki yedeğin özellikle olması gerektiği, 

bir asilin istifası durumunda, yedeğin öncelikli olarak asil pozisyona geçmesinin gerektiğinin 

altını da çizerek, bu tip konularda Galatasaray Spor Kulübü hukuk müşavirliği ve Galatasaray 

Disiplin Kurulu’nun görüşlerinin, Dernekler Kanunu’na göre öncelikli hale getirilmesi 

gerekmese de öncelikli halde kabul olarak tutulması gerektiğini düşünüyorum ve Disiplin 

Kurulu’nun bu konudaki kararının artık son noktayı koyduğunu düşünerek bu konuyu 

kapatmak istiyorum. 

 

Diğer bir konu da şu. Malumunuz geçmiş üç yıl boyunca, ekibimizle birlikte, Sicil Kurulu’ndaki 

arkadaşlarımızla, görev aldık ve seçim sonrasında da değerli mevcut, şu anki Sicil Kurulu 

başkanımıza ve ekibine devir teslim yaparak bilgilerimizi aktardık. Bu anlamda da geçmiş üç yıl 

içerisinde eleştirmeye, değiştirmeye ve katkıya açık olan sekiz kriterimize de kendilerine 

aktardık ve Galatasaray Spor Kulübü’nün doğrusu ile yanlışı ile geçmiş üç yılda bu kriterler 

çerçevesinde bir değerlendirme yaptığımızı kendilerine ifade ettik. Divan toplantısına gelirken, 

beş-altı üyemizin aktardığı çerçevede bir bilgi aktardılar, ama doğru olmadığına inanmak 

istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü’nün bu yılki üye alımında mülakat yapılamamış veya 

yapılmamış anladığım kadarıyla, bu konunun bundan sonraki dönemde, özellikle eğer 

yapılamamışsa, kesinlikle icra edilmesi gerektiğinin, Galatasaray Spor Kulübü’ne ön başvuru 

yapan kişiler açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. 

 

Son konu da, kısmi mesleğimle ilgili. Dursun Ağabeyim, Dursun Başkanım ayrılmak durumunda 

kaldı ama, Florya konusunda geçmiş dönemde, Riva ve Florya’nın ortak proje olarak 

gerçekleştiği süreçte, ödenen faizler, faizin faizi diye ifade edilen, sadece Florya için değil, Riva 

için de alınmış olan avans üzerinden ödenmiş bedeller. Dolayısıyla ikisini de ilgilendiren bir 

konu. Hafızalarınızı biraz tazelemenizi rica edeceğim. Söz konusu sözleşme Galatasaray Spor 
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Kulübü tarafından feshedilmedi. Tek taraflı, Emlak Konut tarafından feshedildi. Aslında 

Galatasaray Spor Kulübü o süreçte yeniden bir çözüm üretmek için adım attı. Yani ben o 

dönem, Başkan Yardımcımıza, Başkanımıza ve ilgili kişilere, Florya’nın tapusunun alınması 

konusunda en ufak inancımın olmadığını ifade etmiştim. Bunu burada bir daha burada da 

söylemek istiyorum. O veya bu şekilde Galatasaray Spor Kulübü Florya’da 20 dönüm, konut 

imarlı bir araziye sahiptir. Bugün itibariyle üzerinde herhangi bir proje geliştirilmese dahi 

mevcut rayiç bedeller üzerinden, yaklaşık, 560-570 milyon TL değere sahiptir. Herhangi bir 

ufak ölçekli, 900 metrekarelik bir alanın, arsa satış bedelleri Florya’da şu an, ki bu 900 metre 

değil, daha büyük ölçekli bir arazidir. Bence bu Galatasaray’ın kazandığı çok önemli bir 

değerdir. Önümüzdeki dönemde de yapılanma ve mali anlamda da çok büyük katkısı olacağını 

düşünüyorum. Bu konuda da katkısı olan eski başkan ve yönetimlere kendi adıma teşekkür 

ediyorum. Beni dinleme sabrında bulunduğunuz için, siz Divan üyelerine de ayrıca 

teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Selçuk Erdoğmuş’a teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Ayhan Yeğinsu.  

 

Ayhan Yeğinsu: 

4840 Ayhan Yeğinsu. Divan Kurulu’nun Üyesi Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, hepinizi 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

 

Konuşmama başlamadan önce, benden önce konuşma yapmış bir üyenin söylemiş olduğu 

birkaç konuya takıldım, oradan başlamak durumundayım. Değerli Galatasaraylılar, bugün 

Türkiye'de hukuk şöyledir, hukuk böyledir, ama sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk 

devletidir ve geçerli yasalar da uygulanmaktadır. Dolayısıyla hiçbir mahkemenin verdiği karar 

için, birtakım etkiler yapılaraktan karar verilmiştir diyerekten, böyle elle, kolla da şey 

yaparaktan, hele hele bunu söyleyen bir hukukçu ise, hiç yakıştıramadığımı ve hiç kabul 

edemediğimi söylemek isterim.  

 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde halihazırda hukuk işlemektedir ve Türkiye Cumhuriyeti 

mahkemeleri, gerekli kararlarını hiç kimsenin baskısı altında kalmadan vermektedir. Bunun 

altını çizmek isterim. Ayriyeten, aynı konuşmayı yapan üye de diyor ki, ibra etmeyin diyor. 

Kimlere o mesaj veriliyorsa, verilmiştir, onlar da nasıl istiyorlarsa, davranırlar. 

 

Şimdi konuşmama geçiyorum değerli üyeler, öncelikle Ağustos ayında yapmış olduğum 

konuşmam neticesinde, birtakım cevaplar oldu. Birtakım da ismimin geçtiği sorular soruldu. 

İsmimin geçtiği birtakım, ismimin geçmesi nedeniyle o toplantıda aslında cevap verebilecektim 

fakat saat 18.00’i bulduğu için, uzatmamak için bir şey söylememiştim. Ancak şu birkaç 

konunun altını çizmek istiyorum ki, tutanaklara geçsin ve açıklık gelmiş olsun. 

 

Bir kere öncelikle hiçbir yönetimin ya da kişi veya kuruluşun sözcüsü değilim, ben Galatasaray 

Spor Kulübü’nün 54 yıllık kulüp üyesiyim, dolayısıyla ben biraz önce söylediğim sicil numaram, 
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4840 Ayhan Yeğinsu olarak bu kürsüye 24 yıldır çıktım, 24 yıldır da Divan’dayım ve aynen, 

Ayhan Yeğinsu olarak neyi söyleyeceksem söylüyorum. Bir diğer husus, asla ve asla Divan 

Kurulu’nu küçük düşürme gibi bir düşüncem olamaz. Divan Kurulu’nun 24 senedir üyesiyim, 

ben Ağustos ayında yaptığım konuşmamda, kulüp tüzüğümüzün 22’nci maddesine göre, 

kulübün organlarının hangi organlardan meydana geldiğini söyledim. Genel kurul, Yönetim 

Kurulu ve Denetim Kurulu, sonuç olarak 2010 yılında Medeni Kanun’un emrettiği şekilde, 

birtakım şeyler, birtakım tüzük maddeleri değişmek durumunda kaldı ve sonuç olarak Divan 

Kurulu ve bazı diğer kurullar, bu saydığım ana organların dışında, birer danışma kurulu olarak 

tüzüğümüzde geçmekte. 

 

Ayrıca Divan iç tüzüğündeki madde 22 ve 23’ü de okumak zorunda kaldım. Hatırlatmak için ve 

bundan önce yapılmış olan birtakım yanlışların da altını çizmek içindi. Yoksa, hiçbir şekilde 

dediğim gibi, Divan Kurulu’nu küçük düşürmek, böyle bir düşüncem olamaz. 

 

Değerli Galatasaraylılar, bir diğer konu ise, Sayın Serhat Özalemdar benim ismimi geçirerek, 

Divan Kurulu’nda dedi ki, Disiplin Kurulu nasıl bana ceza verdi? Değerli Galatasaraylılar, 

Ağustos ayında yaptığım konuşmamda, ağır ağır anlatarak şunun altını çok net olarak çizdim. 

Değerli Galatasaraylılar, tüzüğümüze göre Disiplin Kurulu ceza vermez, Disiplin Kurulu bir 

danışma kuruludur. O sadece yaptığı bir araştırmaları, Yönetim Kurulu’na verir, cezaları 

Yönetim Kurulu verir. Yani bir ceza verilmişse veyahut da verilmemişse, bu Yönetim Kurulu 

tarafındandır. Dolayısıyla Sayın Serhat Özalemdar’ın benim ismimi de geçirerek söylediği, şey 

de, konu da eğer Yönetim Kurulu karar vermişse, ceza almasına, demek ki bir suçun doğru 

olduğunu veyahut da böyle bir şeyin olduğunu düşünerek yapmış. Ve bu kararı vermiş. Bu 

arada bir şeyin daha altını çizmek isterim. Çok pardon. 

 

Şimdi bu kürsünün dokunulmazlığı var mı? Var. Ama bu kürsüden kimseye hakaret etme, ya 

da herhangi bir iftiraya sebebiyet verecek bir şeyi söylemeniz mümkün değil. Ha, eğer siz bir 

iddiada bulunuyorsanız, o iddianın da altını doldurmak mecburiyetindesiniz. Altını 

dolduramazsanız bu iftiraya girer, o zaman da haliyle bir suç teşkil etmiş olur. 

 

Bir diğer söyleyeceğim konu, yine aynı Divan’da yaptığım konuşmada, şu Disiplin Kurulu kararı 

ile ilgili, yine şöyle bir açıklama yapmıştım, dedim ki, tüzüğümüz esastır. Tüzüğümüze göre, 

tüzüğümüze göre, şu tüzüğümüze göre, beğenin, beğenmeyin. Ama bu tüzüğümüze göre 

hareket etmek mecburiyetindeyiz ve tüzük madde 110/1’i de okudum. Tekrar okuyacağım. 

Çünkü anlaşılmıyor, ya da anlaşılmak istenmiyor. 

 

Üye 110/1. Üye, ancak kendini ilgilendiren bir olay hakkında Yönetim Kurulu aracılığıyla 

Disiplin Kurulu’na başvurabilir. Eğer Disiplin Kurulu’na Yönetim Kurulu herhangi bir şekilde 

sevk etmezse, 15 günlük bir süreci var. 15 gün sonra o üye kendisi direk olarak Disiplin 

Kurulu’na müracaat edebilir. 
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Yani, yani şunu Yönetim Kurulumuz, bir yanlış yapmasın diye özellikle tane tane bu maddeyi 

de okuyarak izah etmeye çalıştım. Dedim ki bakın, yanlış yapıyorsunuz. Siz bu yapılan yedi 

kişinin yaptığı müracaatı tamamıyla tüzüğümüze uymadığı için, gündeme almamanız gerekir, 

Disiplin Kurulu’na dahi göndermemeniz gerekir. Ha gönderdiniz, size çeşitli telkinler yapıldı. 

Telkinleri bir tarafa koyun, işin manevi tarafıyla ilgili konuları bir tarafa koyun, ama şu tüzük 

geçerli, bu tüzüğe göre hareket etme mecburiyetindesiniz. Sayın Epözdemir, Başkan Vekili, 

çıktı dedi ki, vallahi dedi bu konu dedi, arkadaşların kişisel haklarıdır dedi. Maddeyi okudum. 

Tekrar okudum. Artık bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ancak, ben beni ilgilendiren bir konuda, 

disipline başvurabilirim. Bu kadar net. Yönetim Kurulu maalesef, maalesef bütün kendilerine 

yapılan bu uyarılara ve söylemlere karşı maalesef üzülerek söylüyorum, bu konuda bir karar 

aldı. Ve kararın alınış şekli ise, bana göre skandal. Niye skandal? Çünkü oy çokluğu ile alınmış. 

Demek ki bir Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu ihraç etmek isteyen kişiler var? Neye karşı 

bunu yapmaya çalışıyorlar? Şu tüzüğe karşı, şu tüzüğe karşı.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ayhan Yeğinsu, şimdi kişiler, ben şu skandal lafı kürsü sizin fakat şöyle bir durum. 

Galatasaray’da en yüksek seviyede eleştiri kültürü vardır, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir 

camiayız diyorlar. Dolayısıyla herhangi bir kurulda, bütün kararlar oybirliği ile çıkacak bir şey 

yok yani, ben bu karardan bağımsız onu söylüyorum. O üyenin, o sayın üyenin veya üyelerin 

özgürlüğü vardır diye düşünüyorum. Hiç o karardan bağımsız. Skandal lafı bana biraz ağır geldi. 

Yani cevap hakkı doğuruyor. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Sayın Başkan bir lütfen, tamam da, bir müsaade edin, bitireyim de ondan sonra anlayacaksınız 

o skandalın ne anlamda söylendiğini. Şunun altını çizmeye çalışıyorum. Burada bir tüzük ihlali 

vardır, onun için skandal diyorum. Yoksa orada o oyu vermiş, bu oyu vermiş anlamında 

söylemiyorum onu, bunun altını çizeyim, iyi anlaşılsın. Tüzük ihlali söz konusu, Yönetim Kurulu 

bu kararı verirken tüzüğü ihlal etmiştir, tüzük burada. Efendim hukukçularına danışmışlar, 

hukukçular böyle dememiş. O zaman o hukukçular kimlerse, bilemiyorum. Şu tüzüğü herkes 

iyice bir okuyacak, anlayacak, ondan sonra ona göre kararını verecek. 

 

Başka bir konuya geçiyorum. Şimdi sayın Hayri Kozak, şu 100 gün açıklamalarıyla ilgili dediler 

ki, çok güzel bir açıklama. Vallahi ben yapılan bu sunumdan bir şey anlamadım. Eğer hakikaten 

bu kadar güzelse, lütfen bu herkesin anlayacağı bir dilde ve de bir makinalı tüfek hızıyla değil, 

daha sade bir şekilde bu anlatılsın ya da Sayın Hayri Kozak’ın dediği gibi, üyelere bir şeyler 

basılarak gönderilsin ki, burada ne dendiğini anlayalım. O yapılmış, bu yapılmış diye bir şeyler 

söyleniyor, ama ne yapıldığını ben şahsen anlayamadım. Belki de ben anlayamıyorum. 

 

Değerli Galatasaraylılar, sponsorluk konusunda ise, stat isim hakkı, 725 milyon TL, açıklanan 

bu, 800 milyon değil, 5+5, bunun 652 milyonu Sportif’e, 73 milyonu da Dernek’e diye 

söyleniyor. Dolayısıyla 800 milyon derseniz, neredeyse Dernek’e verilecek para kadar konuyu 

artırmış oluyorsunuz. 



40 

 

Bir de şunu söylemek isterim. Emirates filan birtakım şeyler duyuyorduk kulislerde, çıka çıka 

NEF çıktı, niye NEF bilemiyoruz, bunu Yönetim Kurulu izah eder bize. Bunun detaylarını izah 

ederlerse daha iyi anlarız. Çünkü benim kafamda şu soru işareti var. Bugünkü şeye bakarsanız 

gayrimenkul satışlarına, gayrimenkuldeki gelişmelere ve günümüzün şartlarına bakarsanız, 

hakikaten bir gayrimenkulcünün bize neler vereceğini bir anlamakta yarar var, yani bir 

dönemde yaşadığımız için bunu söylüyorum. Hani bize daire, maire bir şey verirlerse, nakit 

para kasaya girmeyeceği için çok da hoş olmayabilir diye düşünüyorum. Onun için bunun da 

Yönetim Kurulu tarafından açıklanırsa, ne olduğunu tam anlamış oluruz. 

 

Efendim şimdi futbolla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şu şeyi bir koyabilir miyiz lütfen. Değerli 

Galatasaraylılar, bizim mali işlerimizde bugüne kadarki mali durumdaki en büyük problem, 

futbol. En büyük karadelik. 2002 yılından başlayıp bugüne kadar gelen çok ciddi borçların altına 

girdiğimiz futbol. Bu sene de baktık Florya’yı eski sporcularımızdan Hagi ve Popescu ziyaret 

ettiler. Ne kadar güzel, edebilirler tabii ki. Ama arkasından birden bire bir Rumen transferleri 

çıktı. Cicaldau ve Morutan, yanlış söyleyebilirim isimleri, telaffuz edebilirim. Rumence 

bilmiyorum. Kusura bakmayın. 

 

Ancak bakınız bu Alexandru Cicaldau’nun 2 milyon değerinde bir arkadaş, Galatasaray bundan 

Başkanım bir müsaade edin bitireyim, siz sonra söylersiniz. Bu arkadaş 2 milyon euro, 

Galatasaray ilgilenmeye başlayınca, birden bire 6.5 milyon oluyor, bir sonraki slaytı koyar mıyız 

lütfen, bakınız bu da Rumen basınından. Çok net. Tercüme ettirdim, söyleyeyim size. Hagi’nin 

bu transferden 2 milyon euro aldığını yazıyor, bir sonraki, bir sonraki satıştan da yüzde 30 

alacağını söylüyor. Bunu sizler de buyurun alın, siz de tercüme ettirin, aynen böyle. Hagi’nin 

bu işin içerisinde olduğu. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. 

 

Morutan, Morutan’ın değeri de 2,8 milyon euro. Biz almaya kalktığımız zaman birden bire bu 

da 4 milyon, hatta 4.3 milyon euro oluvermiş. Bunu biraz önce zaten Sayın Başkanım müdahale 

etmek istedi herhalde, bizlere açıklar veyahut da Yönetim Kurulu’ndan bir arkadaş bunu 

açıklar. 

 

Futbolla devam ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, sporcu olmayanlar pek anlamayabilir, ama 

Marcao olayı, hiçbir kulüpte olabilecek ve kabul edilebilecek bir şey değil. Bir sporcu 

milyonlarca, milyonlarca insanın gözü önünde, kameraların önünde, 40 metre, 50 metre 

koşarak geliyor ve bir başka sporcu arkadaşını darp ediyor, olacak iş değil ve biz bu sporcuyu, 

bu kulüpte tutuyoruz. Nerede Galatasaray değerleri, hani Galatasaray değerleri? Seçim öncesi, 

seçim sonrası, Galatasaray değerleri diye devamlı duyduk. Gerek Yönetim Kurulu’ndaki 

arkadaşlar, gerek Sayın Başkan, hep bundan bahsettiler. Nerede Galatasaray değerleri? 

Galatasaray’a yakışıyor mu bu sporcu? 40, 50 metre koşarak geliyor, arkadaşını darp ediyor. 

Ha sporcu olmayanların anlamayacağı şey de nedir biliyor musunuz? Siz affoldu, birbirlerine 

sarıldılar, bu iş bitti mi zannediyorsunuz? O gencecik çocuk, 21 yaşındaki çocuk, her gece 

yastığa başını koyduğu zaman, o gözünün önüne gelir, onu sporculuk yapmamış hiç kimse 
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anlayamaz. O çocuk, her gün bununla yatar, bununla kalkar. Siz o çocuğu bu duruma 

düşürmeye hakkınız var mı? 

 

Değerli Galatasaraylılar, tüzük, tüzük diyoruz. Tüzüğün ikinci ve üçüncü maddesini okumak 

durumundayım. Çok kısa, tüzüğün ikinci maddesi ne diyor? Kulübün renkleri sarı kırmızı, 

alametifarikası, Ek 1’de belirlenmiş olduğu gibi, kırmızı G üzerine, sarı S harfleriyle kuruluş 

yıllarını gösteren siyah 1905 tarihinde bulunan amblemdir diyor. 

 

Madde 3 de diyor ki, kulübün adı, amacı, renkleri, alametifarikası hiçbir nedenle değiştirilemez 

diyor. Biz sarı kırmızı forma ile mi çıkıyoruz?  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Lütfen salondan müdahale etmeyin.  

 

Ayhan Yeğinsu: 

Değerli Galatasaraylılar, bunu da Sayın Yönetim Kurulu’nun, Sayın Başkan ve Yönetim 

Kurulu’nun değerlendirmesini rica ediyorum. Bakın forma için birtakım sponsorluklar şunlar 

bunlar, yapılıyor, ediliyor, iyi güzel de ama bizim rengimiz sarı kırmızı, renklerimizin ne olduğu 

da tüzüğümüzde yazıyor. Buna göre bu modacılar, ne formalar üretirlerse üretsinler ama, 

rengimiz sarı kırmızıdır, sarı kırmızının dışında bir renk olamaz. 

 

Değerli Galatasaraylılar, bir başka konuya geçiyorum bu da 16, 17 Ekim’deki genel kurul. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ayhan Yeğinsu biraz uzadı, sonunda da ilgi alaka dağılıyor, yani toparlarsanız çok 

memnun oluruz. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Sayın Başkan, toparlayacağım, biraz sabrederseniz, biz birçok konuya şu ana kadar sabrettik, 

karşılıklı konuşmalara, şunlara, bunlara, biraz da bizim söylediklerimize başkaları lütfen şey 

göstersin. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Ben sabırlıyım, benim genel kurul performanslarım 13-15 saatleri bulur da, hazırun sabreder 

mi? Yani ben o bakımdan. Buyurun. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Yani Sayın Başkan, çoğu zaman biz saat 5’lere kadar bekledik konuşma yapmak için, yani 

kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Yani ben şimdi konuşmamı yarıda kesip aşağıya mı 

ineyim?  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Toparlayın lütfen. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

16-17 Ekim’de biliyorsunuz genel kurul yapacağız, bunun için de divan başkanlığı ile ilgili olarak 

birtakım isimler dolaşıyor etrafta. Ancak şunun altını çok net olarak çizmek istiyorum. Değerli 

Galatasaraylılar, 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi ve 26’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde feri 

müdahil olarak bulunan kişiler, ki bunların isimleri halka açık olduğu için çok rahatlıkla burada 

söyleyebilirim. Metin Sinan Aslan ve Metin Ünlü, feri müdahil oldukları için ve onların 

avukatları da Kemal Kumkumoğlu, bunlar kesinlikle taraf oldukları için ve ortada bir husumet 

söz konusu olduğu için, kesinlikle genel kurul divanında görev alamazlar. Bunu ben şimdiden 

bütün camiaya arz etmiş olayım. Herkes çalışmalarını ona göre yapsın.  

 

Son konum, Yönetim Kurulu’na bir soru ile bitiriyorum. Galatasaray Spor Kulübü’nün merkez 

şube ve tesislerin, personelleri için, Temmuz 2021 döneminde, SGK prim tahakkuk tutarı ne 

kadardır? Bu tahakkuka mukabil yapılan ödeme ne kadardır? Beni dinleme sabrını 

gösterdiğiniz için hepinizi saygı ve sevgi ile teşekkür ediyor ve hepinizi saygı ve sevgi ile 

selamlıyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ayhan Yeğinsu’ya teşekkür ederiz. Sayın Başkan herhalde konuşacaksınız. Evet, buyurun 

Sayın Burak Elmas. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Vaktinizi alıyorum özür dilerim biliyorum, uzun zamandır bekliyorsunuz, ama ben de 

bekliyorum. Konuşmak için değil dinlemek için bekliyorum, ama şimdi Sayın Yeğinsu’nun 

konuşmasını dinledim. Birincisi, üslup dedi, önemli. Evet buradan nasıl hitap ettiğimiz de 

önemli. Ayrıca burada ne isnatlarda bulunduğumuz da önemli. Bugün sizin burada öncelikle 

tüzüğe bağlılığınız çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Tüzük elinizde dolaşıyor olmanız. Çünkü 

bizim de en mustarip olduğumuz konulardan bir tanesi, tüzüğe sahip çıkmayan kişilerdi. Bu 

kadar tüzük bağlılığınız olması da beni çok memnun etti. Size bir üyemiz olarak da, başkan 

olarak teşekkür ediyorum. 

 

Şimdi olayları burada birkaç suç isnat ettiniz. Şimdi etmedim diyebilirsiniz, ama anlattığınız 

olaylarda, transferde yolsuzluk var. Komisyon yolsuzluğu var. Kasıtlı olarak ikna ile sevk var. 

Bunları net söyleyin burada çıkın, üstünden geçmeyin. Biz de cevabını verelim. Şimdi 110’uncu 

maddeyi sanırım söylediniz. Ben de size 111’i okuyayım. 111’de de yani diyorum ya, 360 

dereceden bakarsanız, yani tek taraftan bakarsanız, ki bunu geçmişte yaşadık, Galatasaray’ın 

mevzularına kendi pencerenizden bakmanız, sadece size tatmin getirir, ama her tarafını 

incelerseniz, Galatasaray’a faydası olur. 110/1, Yönetim Kurulu 110/1 maddesindeki 

başvuruları, 15 gün içinde Disiplin Kurulu’na göndermezse, üye doğrudan Disiplin Kurulu’na 

başvurabilir. 15 gün içerisinde sevk etmekle yükümlüdür diyor. Dolayısıyla böyle bir 

yükümlülüğü var Yönetim Kurulu’nun. 
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Disiplin Kurulu 110/1 maddesine göre yapılan başvurularda, öncelikle başvuruda bulunan 

üyenin yaptığı başvurunun doğrudan kendisi ile ilgili olup olmadığına bakar. İlgili olmadığı 

sonucuna varırsa, esasa girmeden başvuruyu reddeder. Ben de o maddenin tamamını 

okuyalım da hepimiz şey olsun. İkincisi evet tüzüğümüzde bazı yorum getirilerek farklı fikirlere 

varılacak maddeler vardır, ama burada işte kimse yönetimi doldurdu, üstüne gitti filan, çok 

yakışıksız. Yani size teessüf ederim, Galatasaray’a neyin yakıştığını söylerken, bu da 

Galatasaray’a hiç yakışmıyor. Ben burada gazete kupürleri ile bir şey isnat ettiniz, hangi gazete, 

o rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşır, şimdi sizin gösterdiğiniz rakamları aynı 

sitede ben açayım burada, eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, Disiplin Kurulu’na 

başvurun. Bir şeyi merak ediyorsanız gereğini yapın, Denetleme Kurulu’na başvurun, ama iyi 

niyetle yapın. Ben sizin niyetinizi sorguluyorum. Ama siz benim niyetimi sorgulayamazsınız, 

çünkü ben iyi niyetliyim. Buraya getirdiğiniz konuları, açık ve net söyleyin. Yönetim Kurulu 

transferde bilerek, yüksek maaş verdi, ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi 

suçlaması yapıyorsanız, bunu çıkıp burada anlatıp, öyle etrafından dolaşıp, yok Romanya’da 

gazete, yok bilmem ne. Burada gazete göstereceksek, yakında Tan gazetesi göstermeye 

başlarlar, oradaki haberleri yorumlarız. Divan Kurulu’nun ciddiyeti bunu gerektirir. Eğer bir 

suçlamanız varsa, Galatasaray çok iyi bildiğiniz tüzükle bunun gereklilikleri de çok iyi net bir 

şekilde yazıyor, lütfen gereğini yapın. Teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Başkan Burak Elmas’a teşekkürler. Cevap hakkını kullandı. Ben bu vesileyle şunu 

belirtmek istiyorum. Şimdi biz burada Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin Divan Kurulu’nu 

icra ediyoruz. Şimdi burada futbol faaliyeti ve onun alt şirket, bağlı şirket, bağlı ortaklıkları biz 

televizyondan canlı yayın yapıyoruz, fakat aynı zamanda bizim bu şirketlerimiz SPK mevzuatına 

tabi ve SPK denetimine tabi. Şimdi burada açıkçası, kaynağı gazete yani şimdi futbolcu 

bonservisi, izafi bir kavram. Diagne’ye Juventus 300 bin euro vermiştir, başka bir zaman biz 13 

milyon euroya almışızdır, yani şimdi bunun değeri nedir? Yani bu zamana, mekâna, sizin 

ihtiyacınıza, karşı taraf, muhatabınız, tok satıcılığına, bir sürü faktöre bağlı, yani dolayısıyla 

burada gazete kupürleri üzerinden izafi tartışmalar ancak yani Sportif AŞ yönünden başka 

komplikasyonlar da yaratabilir, yani ben bu konudan bağımsız olarak onu hatırlatmış olayım. 

Yani bu. Şimdi aslında ben Sayın Başkan’dan bir şey rica ediyorum. Bir dünkü şeyde biraz 

şakalaşarak, Sayın Erden Timur’la bir konu vardı. Ben üç aylık denetim raporunu şey 

yaptığımda da, dipnotları özellikle okudum. Bu tek taraflı çıkış opsiyonu var. Yani bizim 

tarafımızdan yani o konuda bir açıklama verirseniz, çünkü o konu biraz flu kaldı, aslında çok 

açık bir konu. Kürsüye bir buyurur musunuz? Bilmiyorum, yani.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Sayın Başkanım, bir mevzuya daha değinmek istiyorum. Şu anda bir takımımız var. Divan 

Kurulu’nda oyuncularımız hakkında yaptığımız yorumlarda, hem basına, hem de takımımıza 

yansıyor. O yüzden Galatasaray forması ile mücadele eden oyuncularımızla ilgili Divan 

Kurulu’nda yorum yaparken, buna hassasiyet göstermenizi, Divan Kurulu üyelerimizden 
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özellikle rica ediyorum. Çünkü ne olursa olsun, bu oyuncular, bizim oyuncularımız, bu takım 

bizim takımımız. Burada her söylenen şey, başka yere çekilebilir. İkincisi de bir şeyi daha 

unuttum, demin önemli konulara değindim. Sporun içinden gelenler çok iyi bilir diye Sayın 

Yeğinsu birkaç madde söyledi. Evet, izin verin de futbol şubesi yönetmiş kişi de biraz bilsin 

bunları yani. Daha önce dört sene bu görevi yaptığım için, orada ne olduğunu ben çok iyi 

biliyorum. Alınması gereken, Galatasaray için en uygun kararı da benim Galatasaray’ı 

düşünerek vereceğimden şüpheniz olmasın, gemileri yakmak çok kolay, daha önce çok gemi 

yakanların Galatasaray’a verdiği zararları da gördük.  

 

Şimdi bu anlaşma ile ilgili, evet doğru. Rakamlar tartışılıyor, memnun olan olur, olmayabilir. 

Herkes eleştirilebilir, herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ama bizim yönetim olarak şöyle de 

bir açık görüşümüz var. Arzu eden herkes daha iyi projeyi yaratabilecek, daha iyi geliri 

yaratabilecek, taraflı, tarafsız hiç fark etmez. Bizim çünkü tek tarafımız var, Galatasaray. 

Kimseyi ayrıştırmıyoruz, birleştirmeye çabalıyoruz. Birleştirme çabasına hizmet etmeye 

çalışanları da özellikle cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü buna izin vermeyeceğiz. Bu anlaşma 

Erdem Bey’in de uzun süre birçok firma ile konuşarak, Erdem Bey’in NEF firması ile beraber, 

gerçekten de bir özveri yaparak, bu önemli dönemde, altına imza attığımız, birlikte bir 

anlaşma. Galatasaray için bizim Yönetim Kurulu olarak çok hayırlı olduğunu düşündüğümüz bir 

anlaşma, fakat bu anlaşma ayrıca Galatasaray’a, ekonominin gidişatına göre başka 

fleksibiliteler getirecek bir anlaşma, yani bu uzun süre yönetimlerin önünü tıkamamak adına, 

eğer daha iyi bir teklif masaya gelirse, Galatasaray’ın bu anlaşmayı daha iyi teklifle feshetme 

hakkı var. Feshetmeden önce de eğer NEF şirketi isterse bu rakamı kendisi verebilir. Yani ilk 

seçenek tabii ki öncelik onlarda olmalı, ama Galatasaray her sezon sonunun bitmesinden 15 

gün içerisinde böyle bir hakkı var. Bu hak da çok değerlidir bu arada. 

 

Bu arada aynı şeyi sponsorlarımız için söyleyeceğim. Biliyorsunuz, sırada, ekonomimizin bu 

durumunda kapıda beklemiyor sponsorlar. Siz her anlaştığınız sponsorla ilgili burada, işte yok 

ödeyecek mi, başka geçmiş kötü tecrübelerle, buluşturursanız, adam buraya markasını 

yükseltmeye geliyor. Siz bu Divan Kurulu’nda yeni gelen sponsora bu marka olmasın derseniz, 

bir daha biz nasıl sponsor bulacağız? Yani bunlara da dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu kadar 

zor dönemde, bu kadar değerli, hem de içimizden, üyemiz bir Galatasaraylının yaptığı hizmeti 

takdir edip her şeyi sorgulamak, şüphelenmek, herkesi de potansiyel suçlu muamelesi veya 

kötü muamelesi yapmaktan vazgeçmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Teşekkürler Sayın Başkan, şimdi aslında bir konu var. O konu da benim söz vereceğim, Sayın 

Sami Çölgeçen, Mehmet Bilen ve Emir Kıvırcık, son üç konuşmacımız. Şimdi bu genel kurul 

bizim 16 ve 17 Cumartesi, Pazar, ayrı ayrı icra edeceğimiz iki genel kuruldaki divan başkanlığı 

konusunu getirdiniz. Yalnız ben 14’üncü Asliye Hukuk’ta birleşen, yönetimin çatı davaları, yani 

Yönetim Kurulu üyelerinin 2018’de idari ibrasızlık neticesi, 2019 Martı’ndaki 14’üncü Asliye 

Hukuk’ta Yönetim Kurulu sayın üyelerinin açmış oldukları davalar, çatı dava olarak birleşti, 

26’ncı Asliye Hukuk’ta da Denetim Kurulu’nun, şimdi burada o günkü genel kurulu yöneten 
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Metin Sinan Aslan ve ekibi, genel kurul adına kulüp adına orada müdahildiler. Davayı açan ise 

yönetim ibra edilmeyen yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriydi. Yani Metin Sinan Aslan kendi 

tarafında değildi. Metin Sinan Aslan ve oradaki çok değerli hukukçulardan oluşan, günübirlik 

başkanlık heyeti, kulüp adına orada müdahildi. Ben bu konuyu sadece, feri müdahillik değil. 

Benim bahsettiğim, davalarını kim savundu? Kulüp avukatları mütalaa etti.  

 

Ayhan Yeğinsu: 

Efendim feri müdahil demek, o konuya müdahil olmuş ve kendileri geldiler, bu mahkemelerde 

savundular, Yönetim Kurulu şey yapmasın diye. Nedir bunun sonucu? Demek ki Yönetim 

Kurulu ibra edilmesin diye. İbra edilmesin diye uğraşan insanları, siz getirip Divan Kurulu’na 

koyup, o insanların da şey olmasını bekliyorsunuz. Tarafsız olmasını bekliyorsunuz. Onun için. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Beklemiyoruz. Benim orada bir şeyim yok. Burada açıklama yapıyorum, çünkü yanlış 

bilgilendirme var. Feri müdahil oldukları, ben 500 sayfa, 600 sayfa genel kurul tutanaklarını 

okuduğumda, şunu fark ettim. İtiraz ettikleri nokta, genel kurulda sahtecilik yapmıştır, 

manipüle edilmiştir, yanlış sayılmıştır olayı, ibra olsunlar, onlar orada taraf değil. İbra olsun, 

olmasın değil, onlar avukatlık mesleğini icra ettikleri için, doğrudan kendi meslekleriyle ilgili, 

Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim, ben burada taraf da değilim. Oy da kullanmadım o gün. Aktif 

Divan’da olduğum için.  

 

Ayhan Yeğinsu: 

Feri müdahildir, feri müdahil olduğu andan itibaren, direkt olarak işin içerisine girmiş demektir 

ve kesinlikle bir Divan Kurulu’nu, bu şeylerle ilgili olarak, genel kurullarla ilgili olarak görev 

alamazlar. Önemli. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Bakın görev alamaz ayrı, görev almamalıdır ayrı. Doğru ifadeyi kullanalım. Evet. Görüşme ile 

devam ediyoruz. Sayın Sami Çölgeçen. Beklettik sizi.  

 

Sami Çölgeçen: 

Hazırunun kalmış olanlarını en azından saygıyla selamlarım. 

 

Ben konuşmama üç tane teşekkürle başlamak istiyorum. Birinci teşekkürüm, halihazır Yönetim 

Kurulu’na, Galatasaray’a kadın futbol takımını kazandırdığı için, ben bunu son derece 

önemsiyorum. Türkiye'nin bu şartlarında, kadın sporuna bu şekilde yatırım hassasiyeti 

gösterilmesini önemsiyorum. Teşekkür ederim. 

 

İkinci teşekkürüm yine halihazır Yönetim Kurulu’na, senelerdir bir ivme veremediğimiz 

basketbola, yepyeni bir vizyon getirdiği için, müthiş bir vizyon getirdiği için, hatta bundan 

evvelki Divan Kurulu’nda baskete bakan arkadaşın yaptığı sunum, beni son derece etkiledi. 

Gidip kendisine teşekkür ettim. İkinci teşekkürüm bu. 
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Üçüncü teşekkürüm de Erdem Timur Beyefendi’ye, hakiki bir Galatasaraylı, bu dönemde hele 

şimdi o son şeyi de duyunca, hakikaten aklım durdu, istediğimiz anda çıkabileceğimiz, bir 

anlaşmaya imza atarak, Galatasaray’a böyle yardımcı olmasından dolayı, ona da teşekkür 

ediyorum. 

 

Şimdi gelelim ibra meselesine, şimdi çok önemli ve çok hassas bir konu var önümüzde ve bu 

mali genel kurulda, bir evvelki Mustafa Cengiz’in Yönetim Kurulu, ibra edilsin mi, edilmesin 

mi? Benim gördüğüm kadarıyla, bir grup ibra edilmemesi için önemli bir çaba içinde ve bu 

grubun da daha ziyade liseli üyelerimiz tarafından desteklendiği söyleniyor veyahut bendeki 

izlenim bu. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Sami Çölgeçen, bu mektepli, mektepsiz, liseli, liseci, yani bu konu, yani Galatasaray’da 

suni fay hatları oluşturabilecek bir konu. 

 

Sami Çölgeçen: 

İşte ben de onun için zaten bu kelimeyi kullandım. Bu son derece tehlikeli ve yanlış bir 

durumdur. Hiç kimseye de hiçbir faydası yoktur. Şimdi Alp Yalman’ın başkanlığından sonra 

gelmiş bütün yönetim kurulları, Galatasaray’da başarısızdır. Net söylüyorum. Arada büyük 

sportif başarılar olmuştur, fakat netice, son tahlilde, hepsi başarısızdır. Nereden çıkartıyorum? 

Zaten burada belli. Borç batağı belli. Hepsi başarısız, ama biz hepsini iyi niyetli oldukları için 

hepsini ibra ettik. Şimdi Sayın Yasaman diyor ki, böyle bir şey olmaz, kol kırılır, yen içinde kalır, 

artık bundan vazgeçmek lazım. Prensip olarak doğru söylüyor. Peki, Sayın Yasaman’a 

soruyorum bugüne kadar aklın neredeydi Sayın Yasaman, kaç tane kongre geçirdin, hiç mi 

aklına gelmedi bu lafı söylemek. Şimdi Mustafa’ya mı çarptı yani piyango? Ben, ben ibra 

edeceğim ve ibra etmemeyi de çok ayıplıyorum, çünkü bir teknik hatalar olmuş olabilir. Bir 

teknik kalitede zorlanmış olabilir ama bir salgın hastalık döneminde alınmış kararların 

uygunsuzluğundan dolayı, üç dönemde bize iki şampiyonluk kazandırmış olan bir Yönetim 

Kurulu’nu ibra etmemeye kalkışmayı ben kabullenemiyorum. 

 

Bir üçüncü husus daha var, bunu ben çok önemsiyorum. Bilemiyorum sizlere nasıl gelecek? Bu 

ibra oylaması meselesi. Bundan evvelki şeyde, mali genel kurulda, bir facia yaşandı 

biliyorsunuz, eller kaldırılsın, eller kaldırıldı. Sayılamadı. Bu sefer daha da kalabalık olacak, 

binlerce kişi var. Kim sayacak? Derken, dendi ki, evet diyenler bu tarafa otursun, hayır diyenler 

bu tarafa otursun. Galatasaray’da bir ayrışım. Kardeşler birbirine düşman gibi bakmaya 

başladılar, hatta gençler arasında ufak tefek laf atmalar da oldu. Bu çok daha büyük çapta 

olabilir, böyle hadiselere gebedir bu şey. Ne yapılabilir? Hatta bu tehlikeden dolayı, bir fikir 

çıktı ortaya, bu şeyden gösterilmesin, televizyondan gösterilmesin diye. Bu saçma bir fikirdi, 

çünkü bugün herkesin cebinde rejisör gibi, film makinesi var. Bunun bir tek çaresi vardır, sessiz 

ve sakin bitmesi, o da bu çok kritik oylamanın kapalı yapılmasıdır. Hatta belki istirham 

ediyorum Divan Başkanlığı’ndan da belki böyle bir tavsiyeyi kongre başkanlığına götürebilir. O 
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kadar çok bekledim ki, şeyimi söyleyeceklerimin tamamını hepsini unuttum diyebilirim. Ha, bir 

de bir şey daha var, ona tam aklım ermedi. Galatasaray’la, Fenerbahçe müştereken bir hareket 

yapıyor. Müşterek hareketler, daima iyi hareketlerdir. Ama acaba üçüncü büyük kulüp olarak 

Beşiktaş’ı bunun dışında bırakmamız, biz sanki ona cephe alıyormuş gibi bir algıya sebep 

olabilir mi, bunda da böyle bir endişem var. Üçüncü büyük kulüp diyorum, Trabzonspor’u 

koymuyorum, çünkü Trabzon bir futbol kulübüdür, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, çok 

kapsamlı, çok değişik, çok şey bir spor kulübüdür. Efendim beni dinlediniz, çok teşekkür 

ederim, sağ olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Sami Çölgeçen’e çok teşekkür ederiz. Bizim geçen ayki toplantımızda ve Sayın Başkan 

Burak Elmas ile yaptığımız müteaddit görüşmelerde, kendisi yeni yönetim olarak bu konuda 

taraf olmadıklarını ve sağa geç, sola geç yani bu tip el kaldırma veya salonda ayrışmaya neden 

olacak bir şey, konularda rahatsızlıklarını ifade ettiler. Ben bu arada şunu belirtmiş olayım, yani 

birçok defa hasbelkader o başkanlık divanında görev yaptım. Perdenin arkasında her zaman 

tüzüğün 49/2 maddesinde tanımlanmış olan, gizli oylama, yani biliyorsunuz açık oylama 

esastır, üyeler yaka kartlarını göstererek oy kullanırlar, el kaldırmak suretiyle. Tüzüğün 49/1, 

49/2 de gizli oylamayı düzenler. Eğer önerilen, verilen önergeyi, söz konusu ibra oylaması ile, 

kabul ettiyse beyaz oy pusulasını, reddettiyse, kırmızı oy pusulasını, çekimser kaldıysa da sarı 

oy pusulasını, bir kabinde, kapalı oylama, gizli oylama düzeneğinde, seçimlerde olduğu gibi, 

zarfa koymak suretiyle sandığa atar. 

 

Bu şekilde düzenlenmiştir. Bu aslında bütün genel kurullarda, arka setup’ta vardır. Fakat biz 

bunu çoğu zaman görmeyiz, çünkü genel kurul başkanlık divanı, genelde açık oylama, el 

kaldırmak suretiyle, dolayısıyla emin olun, bütün tedbirler Yönetim Kurulu tarafından o 

anlamda alınmıştır. Günübirlik divan kurulu oluştuğunda bu kararı verecek, yani gerekli 

gördüğünde, oylatmak suretiyle kapalı oylama deniliyor, ama gizli oylamadır tüzükteki ismi. 

Madde 49/2. Bu setup’a geçecektir, o konuda da emin olun gerekli tedbirler alınmıştır. 

Önemli olan o günkü genel kurul iradesidir.  

 

Sami Çölgeçen: 

Tavsiye edemez mi Divan, böyle bir tavsiyede bulunamaz mı?  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Bence buradaki nisapla onu yapmanın yani bir çok az bir katılım. Ama bu konuşmalar kayda 

geçtiği için, yani şeydir, yani bir hassasiyet olduğu zaten Divan tutanaklarına da geçti. Şimdi.  

 

Enis Buldanlıoğlu: 

Bu Galatasaray Adası ile ilgili bir istinaf mahkemesinin kararı vardı, yönetimden kimse varsa, 

bir açıklama yapabilir mi? 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Bence orada hukukçu üye de yok. Ama sabah bu konuda bilgi verdiler, ama açık ortamda bu 

bilgiyi vermek, hani mahkeme sefahati devam ettiği için, kulüp aleyhine olmasın yani, gerekli 

bilgilendirmeyi sağlarız.  

 

Bünyat Balaban: 

Hayır, anons ederseniz, kayıtlara geçsin, bu gizli oylamada çoğumuz karıştırıyoruz bunu, 

cemiyet kartı sandığa atılmıyor. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Kimlik kartı atılmıyor evet, yanlış bilinen bir olay.  

 

Bünyat Balaban: 

Dolayısıyla iki defa, üç defa oylama yapılırsa, ne olacak diye tereddütler var. Böyle bir şey yok, 

sandığa atmıyoruz, gösteriyoruz.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Gösteriliyor, listeden işaretleniyor. Sadece zarf ve oy pusulası, yani üç oylama varsa, üç zarf ve 

dokuz pusula veriliyor, değişik renklerde. Konuşmacılarımız Sayın Mehmet Bilen, buyurun. 

 

Mehmet Bilen: 

Sayın Divan Başkanım, bu saate kadar kalan Değerli Divan Üyeleri, yani her sefer tabii bu 

saatlere kalıyoruz, o arada bir teknik girişimle, gelip o değerlendirmeleri yaptık. Yani aslı bu 

işin, Divan üyelerinin, fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini yapması, bu işin özü bu. Bunun 

dışındaki yorum, tabii Kulüp Başkanı çıkar konuşur, o ayrı. Fakat yani bu güncel olayları öyle 

uzatıyoruz ki, bir de öbür madde ile karışıyor, filan, yani buradan bir verimlilik gidiyor. Ben kısa, 

sade konuşacağım. Hafta sonu, önemli iki tane genel kurul var. Yapılması gereken genel 

kurullardı, yapılıyor. Ancak işte bizim gibi, eski deneyimli Divan üyeleri, buradaki birtakım 

hususların altını çizmeli. Ya bu kadar önemli genel kurul üst üste konulur mu? Yani bizim 

yönetimimiz, akıllı, zeki insanlardan oluşuyor. Cumartesi günü ben geleceğim, sabah 

çıkacağım, saat 10’dan itibaren, gece 10’a kadar orada kalacağım. Eve gideceğim, ta nereye 

gidiyorsam, ertesi sabah kalkacağım, bu olmayacak bir iş. Ben bunu samimiyetle söyleyeyim. 

Buradaki olay şu. Pazar günü katılım olmasın ve pazar günü, pazar günü, işte birtakım bildiğimiz 

kişiler, kendi hatırları olan birtakım gençleri oraya getirip, oylamaya hâkim olsunlar. Yani işte 

biz bunları burada konuşmalıyız, bu Divan bunun için var, yoksa burada bilmem ne pantone 

renkleri şunlar, bunlar için değil. Bunlar püf noktaları. 

 

İkincisi, peki evet dediği gibi Sami Ağabey’in, orada bir ibra olayı var. Bunu herkes biliyor, 

karnımızdan mı konuşacağız. İbra olmaması için çalışıyorlar. Kimlerin çalıştığını da biliyoruz. 

Bunlar şık şeyler değil. Tamam, herkes istediği gibi oyunu verir, ama organizasyon var. Peki, 

bunu bütün kamuoyu görmeli, Galatasaray sadece şuradaki 80 kişi değil ki, o salondaki değil 

ki. Milyonlarca taraftar var. Fenerlisi, dahil hepsi görmeli. Niye biz buna sansür uyguluyoruz, 

niye kapatıyoruz? Galatasaray TV vermeyecek, basın vermeyecek, gizli teşekkül müyüz biz, 
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niye? Çünkü salonda birtakım hesaplar var. O hesaplar gözükmesin. E şimdi bunları, biz burada 

saat beş olmuş, boş sandalyelere konuşuyoruz. Buradaki arkadaşları, üyeleri tabii bundan ayrı 

tutuyorum ama, e, biz bunları ne zaman söyleyeceğiz ya, yani stadın önünde mi konuşacağız 

biz bunları? Efendim neymiş, görüntü çirkinliği oluyormuş, sıralanırken, evet oluyor. Doğru, o 

da şöyle. O da çok komik bir şey, millet kendini göstermek için, 18 bin numaralı üye, parmağı 

önde Mete Gazoz gibi, ben oradan bir sıra alayım da eşime dostuma kendimi göstereyim diye 

adamın hiçbir geçmişi yok, birbirlerini çiğniyorlar. Çirkin bir görüntü, hoş değil. Bunun gayet 

basit, bunda bir şey yok ki, çok basit. Herkes ismini yazdırır, isterse 1500 kişi yazdırsın, koyarsın 

sicil numarasına oldu, bitti. Bu kaos da biter. Niye yapmıyoruz bunu? Onu da söyleyeyim. 

Çünkü şunu ben öne koyayım, bunu ortaya koyayım, bunu arkaya koyayım. Bunu maalesef 

Divan’da da yıllarca yaptık, hâlâ yapıyoruz. Artık biz bunları bırakalım, biz burada eski kıdemli 

Divan üyesi olarak, ben yıllardır bu işleri izliyorum. Artık bunları samimi konuşmamız lazım. 

Orada kalemle bunu öne koy, bu benim adamım, o öyleydi, bu böyleydi. Adam tabii fırlar 

oradan okçu gibi, aman beni koy, o da çirkin görüntü olur. Yani bir kere bu sansüre şiddetle 

karşıyım bir, ikincisi, bu genel kurullar önemli, gergin olabilir. Tatsız olabilir. Metin Sinan’ı 

söyledi. Metin Sinan yani bu iş için, bana göre. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Şimdi bu salonda olmayan, şimdi bu salonda, hayır, Divan üyesi değil yani. Divan üyesi de değil 

yani. 

 

Mehmet Bilen: 

Bana göre, vallahi olsaydı, kimse gelmesin demiyor. Yani bakın genel kurul divan başkanı için 

ismi geçen biri. Gelsin, kimse engellemiyor ki, niye gelmiyor? Gelsinler. Şimdi bu genel kurulu, 

ismi de bırakalım.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

İsimlerle uğraşmayalım yani. 

 

Mehmet Bilen: 

Bu genel kurulun üstesinden gelecek, ben tanımını yapıyorum, tarafsız, ağırlığı olan, deneyimli 

bir ağabeyimizin, artık ismini vermiyorum. Bu genel kurulu yönetmesi, Galatasaray’ın 

menfaatinedir. Ancak aldığımız istihbaratlarda bu ağabeyimiz üzerinde önce mutabakata 

varılıp, sonra birtakım kişilerin baskısı ile bu ağabeyimizden vazgeçildiğidir. Olabilir, o zaman 

da önerim şu. Ya batıya açılan pencere, hadi bir ilk yapalım. Bu işi üstesinden gelecek bir kadın 

üyemizi genel kurul divan başkanı yapalım. Niye olmasın? Birtakım hesaplar, şunlar bunlar 

olmasın. Bu bitirirken, söz sırasının Divan’da da aynı şekilde verilmesini öneriyorum. En son da 

küreğe geleceğim. İki Galatasaray, iki Fenerbahçeli kürekçiden oluşan dört tek genç erkekler 

milli takımımız Münih’te Avrupa şampiyonu oldu, bu son derece önemli, değerli bir başarıdır. 

Böyle bir ekibin oluşmasında da Federasyon Teknik Komite Başkanı olan Galatasaraylı Yusuf 

Oktar’ın önemli katkısı olmuştur. Bunun da altını çizelim. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

İşte bunları konuşalım yani. Onore edelim.  

 

Mehmet Bilen: 

Tamam. İşte bununla, şekerle bitiriyorum ben, hacı lokumu, Avrupa şampiyonu olan 

millilerimiz, Galatasaraylı kürekçilerimiz Serkan Erkal ve Enver Erman ile, Fenerbahçeli Ali Ardıl 

İlgün ve Kaan Yılmaz Aydın’ı burada kutluyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Mehmet Bilen’e teşekkürler. Sonunu çok güzel bağladı. Spor kulübü olduğumuzu 

hatırladık. Son konuşmacımız, feragat eden bir sunumu vardı ama, sonraki toplantımızda 

yapacak. Uygun görürse, sayın Emir Kıvırcık. Buyurun. 

 

Emir Kıvırcık: 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyeleri, hepinize bu saatte beni dinlediğiniz için 

teşekkür ediyorum. 

 

Önce keşke Turcan Bolayır Hocamız burada olsaydı, çünkü biraz kalbim kırıldı. Çünkü devamlı 

tenkit, tenkit dedi. Bir kişi çıkıp da başka bir şey söylemiyor dedi. Halbuki Emir Kıvırcık yani bir 

yıldır ben 2010 senesinde 30 senemi tamamlayıp, Divan Kurulu üyesi oldum. 10 sene hiç 

konuşmadım, Mehmet Bilen Beyefendi’nin söylediği gibi, hemen üye olup da hemen parmak 

kaldırıp da ben çıkıp konuşayım diye bir tarz değil, tam tersi büyüklerim ne konuşuyor, nasıl 

konuşuyor, usul nedir diye geride durdum 10 sene. Ama 40 senemi tamamladım, 41’inci 

senemde, son bir senedir konuşuyorum ve bütün normal gündemin aksine konuşan genelde 

tek ben oluyorum ve benim konuştuğum tek konu var, Galatasaray’ın borcunun nasıl kurtulup, 

borcundan nasıl kurtulup, düzlüğe nasıl çıkacağı konusunda konuşuyorum. Turcan Hocam 

herhalde o sırada seyredememiş. Sayın İbrahim Göknar’a teşekkür ediyorum. Çok net 

rakamlar ortaya koydu. Ne kadar kötü durumda olduğumuzu gösterdi. Ama hiç merak 

etmeyin, hiç merak etmeyin, müthiş bir marka Galatasaray ve yapılması gereken birçok önemli 

şey var ve hissediyorum, tahmin ediyorum ve ümit ediyorum. Bu başkanımız ve yönetimimiz, 

bunu yapacak. Dolayısıyla inancım tam. 

 

Hayrettin Kozak Ağabeyim çok güzel bir şey söyledi. 100 günlük bir sunumu seyrettim, 

inanılmaz güzeldi. Geleceğe dönük inanılmaz bir ümitlendirdi dedi, 100 günlük sunumu 

seyretmeyen herkese, 100 günlük sunumu seyretmesini istiyorum. Rica ediyorum. 

Anlamadıkları yerlerde durdurup geri sarsınlar, tekrar seyretsinler, orada başka bir seviye var, 

başka bir vizyon var ve bugüne kadar Galatasaray’da söylenmeyen, yapılması gereken, ama 

belki bugüne kalmış, kısmet bu Başkan ve Yönetim Kurulu’nun yapacağı ileriye dönük 

inanılmaz güzel şeyler var. Dolayısıyla çok çok değerli buldum. Gelelim sponsor meselesine, 

biz de duyduk, Katar Havayolları, biz de duyduk, şey, Amazon, hatta şey, Alibaba, Trendyol, bir 

ara Katar’ın başka bir gayrimenkul şirketi duyduk, ama hani ben Başkanım burada yok, ama 

Yönetim Kurulu üyesi burada, sormak istiyorum Sayın Işıtan Gün Beyefendi’ye, Katar 
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Havayolları 100 milyon ya da bir ara bir algı yarattılar, 120 milyon euro dediler, var görüşülüyor 

dediler, öyle bir teklif geldi de siz mi kabul etmediniz? Gelmedi değil mi öyle bir teklif?  

 

Sami Çölgeçen: 

Ben sana anlatayım, ben o işi biliyorum.  

 

Emir Kıvırcık: 

Tamam, yani Yönetim Kurulu. 

 

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün: 

Aynı şekilde duyduk dediniz, biz de dışarıdan duyduk. Zikredilen isimler bizim tarafımızdan 

hiçbir zaman ...... (uzaktan konuşuluyor, anlaşılamadı.) 

 

Emir Kıvırcık: 

Yani tahmin ediyorum eğer çok daha üst bir teklif var idiyse masada resmi olarak, Galatasaray 

Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu direkt kabul ederdi, demek ki etmediğine göre NEF 

gelip, nasıl ki basketimize sahip çıktığı için, daha önce de birçok kere Erdem Timur Bey gelip 

bize yardım ettiği, el uzattığı, iyi bir Galatasaraylı olduğunu ispat ettiği için NEF’e açıkçası, çok 

çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir konjonktüründe bu kadar yüksek bir 

şeyle devreye girdi. Dolayısıyla o bakımdan da tebrik etmek istiyorum. 

 

Ben biliyorsunuz dijital oyun sektörünü, Galatasaray’ın kesinlikle geleceğini kurtaracağına 

inandığımı hep söylüyordum, zikrediyordum, hatta NFT’yi de ilk burada dile getirdim Divan 

Kurulu’nda dile getirdim. NFT’de de Galatasaray biliyorsunuz 59 saniyede çıkarttığı ilk 

NFT’lerin tamamını satarak, yepyeni bir dijital dünyaya adım attı. O dijital dünyanın ilerisi, 

Galatasaray’ın bütün geleceğini kurtarabilir şekildedir. O bakımdan da teşekkür ediyorum ve 

tebrik ediyorum. 

 

Bir bugün üzüldüğüm bir konu oldu, ilk defa bir Galatasaray Başkanı’nın namusuna laf edildi, 

ilk defa bir Galatasaray Başkanı, tenkit edildi, Divan Kurulu’nda ve bu transferler bak o şekilde, 

bu şekilde diye internette bulunan bir yazı paylaşıldı. Ben araştırmacı yazarım biliyorsunuz ve 

çok ciddi bir araştırmacıyım. Konuştuğum konularla ilgili ki, bunlardan bir tanesi, 

Galatasaray’ın futboldan para kazanma konusuydu her zaman, hatırlarsanız ikiye ayırdım hep, 

altyapı birinci, sene başında başladığımız ve sene sonunda getirdiğiniz değerleme ikinci olarak 

Galatasaray’ın çok önemli yapması gereken şey diye. Dolayısıyla her konuştuğumda, gençlerle 

ilgili, altyapı ile ilgili yaptığımda çok ciddi araştırmalar yapıyorum, maalesef internete girdiğiniz 

zaman, çok abuk sabuk doğru olmayan bir sürü şeyle de karşılaşıyorsunuz. Bugün 5 milyon 

yani, 2,8 milyon diye gösterildi, bugün girdiğiniz zaman 5 milyon, yani bir sene önce girin başka 

bir zaman, 6 ay önce girin başka bir rakam, üç ay önce girin başka bir rakam, orası çok değişken 

ve fiktif, yani oradan alınıp da bir Galatasaray Başkanı’nın hele hele bütün iyi niyetiyle, gece 

gündüz çalışan Galatasaray Başkanı’nın namusuna laf uzatılması, açıkçası beni çok 

düşündürdü, biz nereye gelmişiz diye, böyle olmaması lazım. Biz bu değiliz. Umarım hepimiz 
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şu anda Galatasaray’ın geleceğiyle ilgili çok kapsamlı çalışmalar yapan, dijital dünyaya çok 

değer veren ki, altını tekrar çiziyorum. Kurtuluşu oradadır Galatasaray’ın. Bu başkanımıza ve 

Yönetim Kurulumuza azami destek göstermemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum beni 

dinlediğiniz için. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Emir Kıvırcık’a teşekkürler. Kendisi zoom üzerinden icra ettiğimiz toplantılarda özellikle 

futboldaki Avrupa kulüplerinin de maruz kaldığı bu pandemi şartlarında, dijital gelirlere çok 

dikkat çekti. Yani bir anlamda dört-beş ardışık sunum yaptı. Ama zoom’u herkes izlemediği 

için, bu NFT’yi de dijital gelirler konusunda Divan’da da bizim çevrimiçi icra ettiğimiz zoom 

toplantılarında bu konuda bir farkındalık yarattı. Ben Divan Kurulu Heyeti, Başkanlık Heyeti ve 

Divan üyeleri adına da kendilerine teşekkür ederim. Önemli katkıları oldu. Fikri temelde. Ben 

kapatmaya hazırlanıyorum ama Sayın Ayhan Yeğinsu. 

 

Ayhan Yeğinsu: 

Değerli Galatasaraylılar, 4840 Ayhan Yeğinsu. Bir cevap vermek mecburiyetindeyim. Ben 

kimsenin namusuna laf etmedim. Bir kere bunun bir altını çizelim. Ben sadece burada bugüne 

kadar futbolun bir karadelik olduğunu söyledim ve bu karadelikten bir örnek verdim. Son 

yapılan transferlerle ilgili olarak. Bu doğrudur, yanlıştır. Bunu söyleyecek, bizleri aydınlatacak 

olan Başkan ve Yönetim Kurulu’dur. Ben bir soru soruyorum. Bir Divan Kurulu üyesi olarak ve 

54 yıllık bir Galatasaraylı olarak soru soruyorum, ne sorduğumu biliyorum. Nasıl sorduğumu 

da biliyorum, ağzımdan çıkan lafı kulağım işitiyor. Kimsenin namusuna bir laf söylemiş değilim, 

sadece soru soruyorum, cevabını verirler. İsterlerse verirler, istemezse vermezler. Ancak ben 

bir Divan üyesi olarak bu rakamlar arasındaki farkın nereden geldiğini soruyorum. Ve bu 

konuda Başkan ya da Yönetim Kurulu’ndan birisi bilgi verir, verir. Vermezse, vermez. Ondan 

sonra biz zamanı gelince, tekrar bunu gündeme getirir, nasıl olduğunu, neden olduğunu 

anlamaya çalışırız. 

 

2 milyonluk adam 6,5 milyon euro ise, 2,8 milyonluk adam 4.3 milyon euro ise, ben bunu bir 

Divan üyesi olarak sorarım, siz de çıkarsınız dersiniz ki, hayır kardeşim bu böyle değil, veyahut 

da sayın üye bu böyle değil. Şunun, şunun, şunun için böyledir dersiniz. Biter bu konu. Şu 

söylenen çok ağır bir laftır. Kabul edebilmem mümkün değil. Kimsenin namusuna laf etmedim 

ben. Konuşmalarınıza dikkat etmeniz lazım. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ayhan Yeğinsu’ya teşekkür ederiz. Toplantıyı kapatmadan önce bir, iki hususu 

hatırlatmak istiyorum. Bundan sonraki toplantımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm 

yıldönümü olan 10 Kasım’da, yani Kasım ayının ikinci çarşambası, icra edeceğiz. Toplantı 

gündemi, yer ve saatini bilahare duyuracağız. Ben hemen toplantıyı kapatmadan önce, bu 

cumartesi, pazar iki gün olarak, iki ayrı toplantı olarak icra edeceğimiz, ertelenmiş demeyelim, 

yani yapılamayan yıllık genel kurullarımızın şanlı Galatasarayımızın asaletine uygun bir şekilde, 

sükûnet, zarafet içinde büyük olgunluk içinde geçmesini temenni ediyorum ve Divan 
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üyelerimize de bu konuda büyük görevler düştüğünü, yani gençler belki heyecanlanabilir, ama 

heyecanın yaşı da yok ayrıca yani, kıdemli üyelerin bu konuda, yani çok fazla genel kurul 

yaşamış üyelerimizin de bu konuda, orada tansiyonu düşürmesini bizzat rica ediyorum. Divan 

Heyetimiz adına, teşekkürler. Toplantımızı kapatıyorum.  
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Başkan Yardımcısı 
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Öner Kılıç (8177) 

Yazman 

Z. Nilüfer Sanvar (7167) 

Yazman 

 


