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Divan Kurulu Toplantı Tutanağı 

Divan Kurulu’nun 10 Kasım 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 Kurulumuzun Kasım ayı toplantısını açıyorum. Giriş 
kapılarımızdan gelen bilgiye göre şu anda 53 Divan üyesi var hazırunumuzda, dolayısıyla açılış 
nisabımız mevcuttur. 
 

Bugün özel bir gün, Atamızın ebediyete intikal edişinin 83’üncü yıldönümünde toplantı öncesi 

kısa konuşmalarımız olacak. Ama önce toplantıyı açıyoruz. 

 

Her zaman olduğu gibi, müsaadenizle kürsüye geçeyim. 

 

Tekrar hoş geldiniz. Değerli Divan üyelerimiz, bizleri ekranları başından takip eden Sevgili Kulüp 

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

Kıymetli Taraftarlarımız. 

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna yaşamlarını yitirmiş, 

kahraman şehitlerimiz, kulübümüzün kurucusu 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? Vefat listesini 

bekliyorum. 4274 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz eski voleybolcularımızdan, Disiplin 

Kurulu, önceki dönem Disiplin Kurulu üyelerimizden Alpaslan Karagülle, 4522 sicil numaralı 

Divan Kurulu üyemiz, Semih İşbecer, 5075 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Nur Camat, 7300 

sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz İlhan Akar, 8320 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Yılmaz 

Bülent Üryanioğlu, 8671 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Ataç Kaya. Kulübümüzün 2996 sicil 

numaralı üyesi Ahmet Korkut Demir, 4937 sicil numaralı Kulüp üyemiz Muazzez Çiftçi, 13426 

sicil numaralı Kulüp üyemiz Kâmil Seza Tetik, 15484 sicil numaralı Kulüp üyemiz Oya Akkuş ve 

aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıların kutsal anıları önünde, sizleri saygı duruşuna davet 

ediyorum. (Saygı duruşu yapıldı). 

 

Ruhları şad olsun. Buyurun.  

 

Müsaadenizle yerime geçiyorum.  

 

Saygıdeğer Hazırun, bugün özel bir gün, 10 Kasım münasebetiyle gündemimize geçmeden 

önce kısa bir konuşmalarımız var. Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz fikirleri, hedef ilke ve 

devrimleriyle daima kalbimizde yaşayan ve yaşayacak olan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle 

anıyoruz ve de arıyoruz. Galatasarayımız Atatürk’ün bu topraklarda kurmak istediği modern 

devletin, uygar toplumun fikirsel tohumlarının atıldığı, başlıca kurum olduğu için, onun özel ilgi 
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alanındaydı. Bu yüzden Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra tam üç kez mektebimizi ziyaret etti. 

2 Aralık 1930, 28 Ocak 1932 ve 1 Temmuz 1933 tarihlerinde.  

 

Değerli Hazırun, Değerli Galatasaray araştırmacısı, yazar, Galatasaray dergimizin eski 

yönetmeni, Sayın Mehmet Şenol’un tamamlanmak üzere olan yaklaşık 800 sayfa çok değerli 

bir eseri var, Ali Sami Yen konusunda. Kendisinin iznini alarak, oradan bazı fotoğrafları 

paylaşmak istiyorum. 

 

Bu görsel, atamızın Galatasaray’a imzaladığı, 1930 tarihli görsel, tanıdık bir görsel, birçok yerde 

kullanıyoruz. Fotoğraflarla devam edebilir miyiz? Fotoğraflarımız yüklü mü acaba? Üç tane 

fotoğraf var. Bu fotoğraf çok enteresan, enteresan da bir öyküsü var. Belki bir çoğunuz ilk defa 

görüyorsunuz. Atamızın vefatından sonra, İstanbul'dan Ankara’ya uğurlandığı Dolmabahçe 

uğurlamasından, ikinci fotoğrafa geçebiliriz. Burada tanıdık bir sima var. Bir numaralı 

kurucumuz değerli büyüğümüzün Ali Sami Yen Bey, kendi el yazısıyla bu fotoğrafın yer aldığı 

albümde memurlar korteji, kendisi atamızı uğurlamaya, son görevini yapmak üzere 

uğurlamaya gelmiş olan memurlar topluluğu arasında yer alıyor. 

 

Devam edelim. Bu da Galatasaray Spor Kulübü mensuplarının Dolmabahçe uğurlamasında, 

Galatasaray çelengi arkasındaki saygı duruşu. Sevgili Mehmet Şenol’dan bir söz aldım. Divan 

sohbet toplantılarımızın ilkini, resmi Divan toplantımız, aylık Divan toplantısı olarak değil, ama 

en kısa sürede bu kitabı çıktıktan sonra, yine Divan üyelerimiz ve Kulüp üyelerimizin katılacağı 

bir sohbet toplantısında kendisi sunacak. Çok değerli görseller ve çok değerli belgeler olduğuna 

şimdiden onun adına söz verebilirim. Tabii Atamızın çok önemli bir sporcu kişiliği vardı ve spora 

önem veriyordu. Bu konuda değerli ikinci başkanlarımızdan Sayın Ahmet Şenkal, kürek 

camiasının da ileri gelenlerinden, bu konuda Divanımıza müracaat ederek, bir sunum yapmak 

istedi. Kendisini kürsüye davet ediyorum, buyurun Sayın Ahmet Şenkal. 

 

Ahmet Şenkal: 

Çok Değerli Galatasaraylılar, bu özel ve anlamlı günde, izninizle bir 10 dakika kadar vaktinizi 

alacağım ve Atamızı beraberce anacağız, inşallah. 

 

Çok Değerli Galatasaraylılar, Atamızın aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümünde, onu 

saygıyla, sevgiyle, minnetle, özlemle ve hasretle anıyoruz. Yokluğunu, her geçen gün daha da 

derinden hissediyoruz. 

 

Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada aynı sevgi, aynı saygı ve aynı takdir duyguları ile anılan, 

57 yıllık yaşamında yaptıkları kitaplara, tarihlere sığdırılamayan, ulu önderimizi, tüm 

hasletleriyle sizlere anlatabilmem tabii ki mümkün de değil, haddim de değil. Ama ben sizlere 

ahlaklı sporcuya sevdalı bir büyük insanın bir güzel tutkusunu, deniz ve deniz sporları sevgisini 

yansıtmaya ve birkaç küçük anıyla Kulübümüze bahşettiği gururu anımsatmaya çalışacağım. 
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Değerli Galatasaraylılar, Atatürk denizi ve yüzmeyi çok severdi. Günlük yoğun mesaisinden 

fırsat buldukça, rıhtımda gezinir, mavi suları seyreder, yorgunluğunu yüzerek atmaya çalışırdı. 

Ama ulu önderimizin, kürek sporuna ilgisi ve sevgisi, gerçekten bir başkaydı, fırsat buldukça 

küreklere yapışır, o her zamanki azmi ile yılmadan, usanmadan uğraş verirdi. Florya’da, 

Moda’da, Caddebostan’da sandalına atlar, halkın sevgi tezahüratı arasında denize açılırdı. 

 

Mütevazıydı önderimiz, kurtardığı vatanında, özgür kıldığı halkıyla beraber olmak onu mutlu 

ederdi. 

 

Moda Koyu’nda yapılan kürek ve yelken yarışmalarını, Acar motorundan veya Ertuğrul 

yatından izlemekten büyük zevk alırdı. Yat koyda demirler, Atatürk ve beraberindekiler, bütün 

günü burada yarış izleyerek geçirirlerdi. Özellikle kabotaj bayramı yarışmalarında, Anadolu ve 

Rumeli fenerleri tahlisiye istasyonlarının kırmızı ve yeşil boyalı tekne ve kürekleriyle ortaya 

koydukları ezeli rekabetten doğan iddialı ve çekişmeli yarışmayı izlemek Atamızın pek hoşuna 

giderdi. Ama ulu önderimizin, Atatürkümüzün bir başka sevdası daha vardı. O zevkle seyrettiği 

yarışmacıların bindikleri tekneye binmek istiyordu ve Allah’a şükürler olsun ki, bu arzusunu 

yerine getirmek Galatasarayımıza nasip oldu. 

 

Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Haziran 1935 Cumartesi günü, Kulübümüze ait bu 

teknede kürek çekti. Bizi onurlandırdı. Teknesinin adı Necati idi, bu mutlu olayın hikâyesini 

biraz sonra nakledeceğim. Anılarda bulacaksınız. Ama izninizle, önce bu özel teknenin 

akıbetiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. 

 

Atamızın bu teknesi ile kürekleri, uzun yıllar Bebek kayıkhanemizde sergilenmiş, daha sonra 

müzemize kaldırılmıştı. Ancak bugün sadece kürekler sergilenmekte, teknenin nerede olduğu 

bilinmemekte ve bu husus doğal olarak merak konusu olmaktadır. Bir de size küçük bir not 

ileteyim, Atamızın teknesine ismini veren Mustafa Necati Uğural, Atamızın yakın düşünce ve 

mesai arkadaşı olup Altay Kulübü’nün de kurucusuydu. Dileğimiz ulu önderin bu emsalsiz 

mirasını bir gün yeniden müzemizde görebilmektir. 

 

Değerli Galatasaraylılar, sunumumun son kısmında ilginizi çekeceğinden emin olduğum 

bölüme geçiyorum ve devrinin şampiyon kürekçisi, 1702 sicil numaralı büyüğümüz Prof. Dr. 

Bedii Gorbon’un anıları ile sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Ama önce izninizle bu anılarda 

isimleri geçen, Atatürk’ün yakın dostu, dava arkadaşı, 12 sicil numaralı Ruşen Eşref Ünaydın ile 

eski eski başkanımız, olimpik sporcumuz 416 sicil numaralı Muslihiddin Peykoğlu’nu rahmetle 

analım ve sonra da Bedii Gorbon büyüğümüze kulak verelim. Bakın ne güzel anlatıyor merhum 

şampiyon: 

 

“Büyük önderimizin Kulübümüz üyesi Ruşen Eşref Ünaydın’dan Florya’ya bir futa getirilmesini 

istemesi üzerine, konu Lisemizin müdür muavini Muslihiddin Peykoğlu’na intikal etmiş, hiç 

unutmam, sene 1935 ve tarih de 29 Haziran’dı. Galatasaray Lisesi son sınıf talebesiydim. 

Rahmetli Muslihiddin Peykoğlu akşam çıkışta beni kapıda bekliyordu. Yürü hadi gidiyoruz dedi. 
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Nereye diye sordum. Cevap vermedi. Doğru Bebek’e gittik. O zamanlar Galatasaray Kulübü 

denizcilik lokali Bebek’teydi. ‘Tek çifteyi indir denize’ dedi. Futayı denize indirdim. Ancak 

ondan sonradır ki, bana şu hususu açıkladı. ‘Gazi Florya’da bizi bekliyor. Kürek çekecek.’ İşte o 

zaman büyük heyecanın her tarafımı kapladığını hissettim. Adeta tir tir titriyordum. Bir motor 

bizi alıp Florya’ya götürdü, köşkün önünde futayı motordan denize indirdik. Biraz sonra Atatürk 

köşkün iskelesinde göründü. Ayağında lastik pabuçlar, elinde sigarası, üstünde de silip bir yün 

mayo vardı. Gazi’yi ilk defa yakından görüyordum. Allahım ne büyük insandı o. Futaya bindi, 

50 metre kadar kürek çekti. Sonra yoruldu ve bana dönerek, ‘senin çok acayip bir sandalın var’ 

dedi, ‘biraz sen kürek çek de göreyim.’ Tam 45 dakika Atatürk’ü dolaştırdım, insana müthiş bir 

hamle veriyordu. O zamanlar Türkiye rekoru bendeydi. Eğer kronometre tutulsaydı, bu rekoru 

çoktan kırmıştım o gün.  

 

“Gazi bu geziden çok memnun olmuştu, köşkün rıhtımına çıkınca bana döndü. ‘Ne arzu 

ediyorsun’ diye sordu. Ne isteyebilirdim ki, zaten dilim tutulmuştu. Onun varlığı benim için en 

büyük mükâfat değil miydi? ‘Sağlığınız paşam’ dedim. Hangi kulüpten olduğumu sordu. 

Galatasaraylı olduğumu söyledim. ‘Bütün arkadaşlarının gözlerinden öperim, Türk gençliğinin 

spora karşı gösterdiği arzuyu her zaman takdir ederim’ dedi. Bizi eliyle selamladı. Hiç 

durmaksızın futa ile Bebek’e kadar kürek çektim. Kulübe geldiğim zaman haberi duyan bütün 

arkadaşların heyecan içinde beklediklerini gördüm. O gece hiçbirimiz uyku uyuyamadık.” 

 

Prof. Dr. Bedii Gorbon heyecanla devam ediyor: “Atatürkümüz deniz sporlarıyla çok yakından 

ilgileniyordu. Bu yüzden 1936 yılında Galatasaray futalarının Florya’ya gitmesi istendi. Köşke 

gidince, Atatürk’e haber verdiler. Bu benim için tarifsiz bir mutluluktu. Zira ikinci defa Gazi’nin 

huzuruna çıkacaktım. Biraz sonra. Paşa köşkten çıkarak bizi eliyle selamladı. Biz de üç defa, sağ 

ol, sağ ol, sağ ol diye kendisine cevap verdik. Akşam olmuştu, geri döndük. Atatürk’ün bir 

selamını alabilmek bizim için en büyük mükâfattı. Gazi’nin bir selamı bizler için yeterliydi.” 

 

Ve yine Bedii Gorbon’dan son bir anı: “1936 yılı Eylül ayında, İngiltere Kralı VIII. Edward 

İstanbul'a gelmişti. Bu ziyaret münasebetiyle Moda’da kürek yarışları tertiplenmiş ve Atatürk 

misafiri İngiltere Kralı ile birlikte müsabakaları seyretmişti. Müsabakalar sonunda kazananları 

kabul buyurdu. Sohbet etti. Ata’yı bir defa daha görüyor ve elini sıkıyordum. Bu arada Gazi 

Galatasaray Kulübü ile yakından ilgileniyor ve deniz sporunu çok sevdiğini bizlere anlatıyordu. 

Sevincim sonsuzdu.’ 

 

Değerli Galatasaraylılar, Cumhuriyetimizin kurucusu, babamız, atamız, ulu önderimiz, Gazi 

Mustafa Kemal’i ebediyete intikalinin 83’üncü yılında bir kez daha özlemle anıyor, ilginiz ve 

sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Ahmet Şenkal’a, Galatasaray’ın sadece bir futbol kulübü olmadığını da bir kez daha çok 

değerli anılarla pekiştiren sportif sunumu için çok teşekkür ederiz. 
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Atamızı ve değerli büyüklerimizi de bu vesileyle bir kez daha minnet ve özlemle anıyoruz.  

Şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi okumasını Divan Yazmanımız, Sayın Öner Kılıç’tan 

rica ediyoruz. Buyurun Öner Bey. 

 

Divan Kurulu Yazmanı Öner Kılıç: 

Gündem: 

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

2. Divan Başkanlığı’na gelen evrakın okunması. 

3. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı faaliyetleri konusunda, Vakıf Başkanı Sayın Betül 

Güntürkün Pasinler’in sunumu. 20 dakika. 

4. Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Abdulvahap Gazi 

Tanrıverdi tarafından şirket çalışmaları konusunda bilgi sunulması. 20 dakika. 

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

6. Kapanış. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

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

kabul edilmiştir. 

 

Sırada geçen ayın, yani Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdim ve oya sunulması yer 

alıyor. Gündem, çözümlendiği şekliyle www.gsdivan.com internet sitemize, Divanın internet 

sitesine yüklenmiştir. 

 

Malumunuz bu Divan toplantıları ses çözümlemeleri yapıldıktan sonra bu tutanaklar, bir 

düzeltme işleminden geçiriliyor ve son kontrol de Divan başkanlığımız tarafından yapılıyor. 

Divan Kurulu üyemiz olan Sayın Melih Şabanoğlu, bu tutanağın düzeltilmesi konusunda Divan 

Başkanlığımıza yardımcı oluyor. Kendisine müteşekkiriz. Ondan sonra da biz son kontrollerini 

yapıp, web sitemize yükledik. 

 

Toplantı tutanağını çözümlendiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

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

Gündemi okumasını, Divan Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Sonay Kale’den rica ediyoruz. 

Buyurun. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Sonay Kale: 

Sayın İbrahim Göknar’ın yeni tüzük çalışması ve yeni Spor Yasası konusu ile ilgili bir öneri 

dilekçesini sunuyorum: 

 

“Sayın Başkan, bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin tadilatlı yeni tüzük genel 

kurul tarihi, 2021 Aralık ayı olarak açıklanmıştır. Diğer taraftan yine bilindiği gibi, üstünde uzun 
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süredir konuşulan yeni Spor Yasası ise kanunlaşmak için TBMM’de sıra beklemektedir. Söz 

konusu yasanın içeriği ile ilgili olarak, spor kulüplerinin Ankara temasları da devam etmektedir. 

Yeni spor yasası içeriğinde özellikle futbol branşı içeriğinde yer alacak birçok maddenin tüm 

spor kulüplerinin mevcut tüzükleriyle direkt ilişkili olacağı bilinmekle birlikte, bu maddelerin 

camiamıza ne derece olumlu veya olumsuz yansımaları olacağı tam olarak bilinmemektedir. 

 

“Bu maddeler arasında en önemli örnek ise, bazı spor kulüplerinin mevcut yapılarındaki dernek 

ve Sportif AŞ organlarının birbirinden ayrılmasıdır. 

 

“Tasarıya göre artık futbol kulüpleri dernekten bağımsız anonim şirket olarak faaliyetlerini 

sürdüreceklerdir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin yarınları için son derece önem arz eden 

bu yasanın açıklanmasından önce Kulübümüzün dernek tüzük genel kurulunu 2021 Aralık 

ayında yapma kararının o tarih için spor yasası ile direk ilişkisi açısından sakıncalı olabileceğini 

düşünmekteyim. Bu bağlamda, Sayın Divan Kurulu heyetinizden uygun görülmesi halinde, kısa 

süre içerisinde mümkün ise Yönetim Kurulumuzun da mevcudiyeti ve değerli hukukçularımızla 

birlikte özel ve kapalı bir Divan toplantısı tertipleyerek, bu önemli konunun tüm detaylarıyla 

Divan Kurulu’nda görüşülmesi, Divan üyelerinin tam olarak bilgilendirilmesi ve tartışılması 

önerimi bilgilerinize saygıyla arz ederim. 8256 İbrahim Göknar.” 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Teşekkürler. Değerli Hazırun, Sayın İbrahim Göknar bazı çekinceleri haklı olarak ileri sürüyor. 

Bu konuda tüzük çalışmaları için kurulan çalışma grubu, komisyon belli bir süratle çalışmaya 

başladı. Bu konuda bir bilgi vereyim. Aralık ayında bir genel kurul toplantısı, tamam mı? Aralık 

ayında değil, Ocak ayında ancak bu genel kurulun toplanabileceği, Aralık ayında Divan 

Kurulu’na, Olağan Divan Kurulu toplantısına bir komisyonun belli noktaları üzerinde çalıştıktan 

sonra getirmesi ancak söz konusu olabilir. Bu bahsedilen Spor Kulüpleri Yasa Tasarısı, yaklaşık 

10 yıldır gündemde ve henüz komisyondan yani meclise intikal etti, ama henüz daha o konuda 

bir netleşme yok. Yani dolayısıyla bizim özellikle mali yılın senkronizasyonu konusunda, yani 

derneğin 1 Ocak-31 Aralık olan hesap dönemini spor, bütün sportif sezonlara paralel olarak, 

sadece futbol değil, 1 Haziran, öbür yılın, müteakip yılın 31 Mayıs’ı olarak düzenleme 

konusunda bir aciliyetimiz var. Dolayısıyla bu çekinceler komisyon çalışmalarını sonlandırmak 

veya spor yasa tasarısını beklemek için gerekli olmayabilir. Tabii ki bunları saygıdeğer Yönetim 

Kurulumuzla birlikte ve tüzük tadil komisyonu üyeleriyle birlikte, ben kendilerine bir kapak 

yazısı eşliğinde, üst yazıyla bildireceğim bu konuları da dikkate alacağız. 

 

Şimdilik bu kadar söylemekle yetiniyorum. Gündemimize devam ediyoruz, 3’üncü madde ile.  

Galatasaraylılar Yurdu olarak da bildiğimiz, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı faaliyetleri 

konusunda, kürsüye Vakıf Başkanı Sayın Betül Güntürkün’ü davet ediyorum. Buyurun. 

 

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Güntürkün: 

Sayın Divan, Sayın Başkan, Galatasaray Spor Kulübü değerli Divan Kurulu üyeleri, hepinizi sevgi 

ve saygıyla selamlıyorum. Ben de Atatürk’e olan minnetimi, sevgi, saygı, özlemimi dile 
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getirmek istiyorum. Bugün burada bir kadın olarak Galatasaray gibi bir camianın, 

kurumlarından birinin başkanı olarak size hitap edebiliyorsam bunu da Atatürk’e borçlu 

olduğumu hiçbir zaman unutmuyorum. 

 

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı… Düşünüyorum acaba içinizde tanıyan ne kadar değerli 

kurul üyesi var? Az tanıyan var, hiç tanımayan var. Bugün burada fazla vaktinizi almadan, 

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 

 

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı, Galatasaraylılar arasında her türlü yardımlaşmayı, sosyal 

birliktelik ve dayanışmayı gerçekleştirmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 1977 

yılında Profesör Dr. Oğuz İmregün ve 22 arkadaşı tarafından kurulmuştur. 

 

Uzunca bir süre ihtiyaç sahibi Galatasaraylılara destek olmak şeklinde faaliyetler yürütülmüş, 

1995-1996 yıllarında benim de bir parçası olduğum Yönetim Kurulu ve başkanımız Rahmetli 

Anıl Büyükeroğlu’nun üstün çabalarıyla Florya’da huzurevi yapmak üzere Milli Emlak’tan bir 

arsa kiralanmıştır. 

 

Florya’da kulübümüzün tesislerine oldukça yakın bir yerdedir. Projesinin uygulamasına kadar 

her aşamasında Galatasaraylı mimarların çok büyük katkıları olmuştur. Bugünlere gelen bu 

yapının isim babası da değerli ağabeyimiz Doğan Hasol’dur. Kendisi de gerek projelendirmede, 

gerek uygulamada bize çok destek vermiştir. 

 

Tüm yaşlanmış Galatasaraylıların gönül rahatlığı ile gelip kalabileceği, sosyal hayatını 

sürdürebileceği, bunun yanı sıra fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyup, gerekirse iyileştirebileceği 

bu kurumun adı, Galatasaraylılar Yurdu’dur.  

 

O dönemde Galatasaraylıların küçük, büyük, ayni ve nakdi bağışlarıyla inşa edilen 

Galatasaraylılar Yurdu’nun tahsisinden, açılışına kadar emeği geçen, çok büyük fedakârlıklar 

yapan hepinizin çok iyi tanıdığı rahmetli Hayrettin Tuğal Ağabeyimizi de burada sevgi, saygı ve 

minnetle anıyorum, kendisine şükran borçluyuz, bu kadar önemli, değerli bir yapıyı, bize 

devretti ve yapılırken de çok büyük fedakârlıklarda bulundu. 

 

Galatasaraylılar Yurdu, iki dönüm arazi üzerinde 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet 

göstermektedir. 2014 yılında hizmete açılmıştır. 2014 yılından 2019 yılına kadar bir işletmeci 

tarafından işletilmiş, 2019 Mayıs’ından itibaren de bizzat Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı 

tarafından işletilmektedir.  

 

Çevre mimarisine oldukça uyumludur. Geniş bir bahçesi bulunmaktadır. Sağlıklı yaşlılar için bir 

yaşam evi, özel bakım yaşlıları için de bir bakımevidir. Kurumumuz 100 yataklıdır. 36 yatak 

bakımevine, 64 yatak da huzurevine ayrılmıştır. Her oda özel otel oda konsepti ile 

hazırlandığından, her odada özel banyo, buzdolabı, TV bulunmaktadır. Zaten odalarımız da tek 

kişiliktir. 
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Burada hizmetleri şöyle bir kısaca gözden geçirirsek, düzenli ve etkin bir sağlık hizmeti vardır. 

Bir kurum doktoru vardır. O da Galatasaray Liseli bir kardeşimizdir. 7/24 hemşirelik hizmeti, 

sakin bakım hizmeti, psikolojik destek, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapi merkezi, çamaşırhane 

ve internet hizmeti bulunmaktadır. 

 

Bu 2021 yılının Nisan ayında, Sağlık Bakanlığı’ndan aile hekimliği ruhsatı aldık. Aile hekimliği 

ruhsatı da çok kıymetlidir. Çünkü sağlık sektöründe olanlar, ilacın kurum bünyesinde 

yazılmasının ne kadar önemli olduğunu, bunun hem vakit, hem enerji kaybı olduğunu ve 

kontrolünün son derece zor olduğunu sağlık sektöründe olanlar çok iyi bilirler. 

 

Biz de bu aile hekimliği yetkisini aldıktan sonra, kurumda ilaçlarımızı yazmaya başladık. 

Sakinlerimizin raporlu ilaçlarını yazdırmak için başka bir kuruma gitmeleri gerekmemektedir. 

Böylece insani hataları aza indirdik. Sağlık kontrolü düzenli olarak yapılmaya başlandı. 

 

Yurdumuzda verilen hizmetlerin kalitesinin Galatasaray’a ve Galatasaray marka değerine 

yaraşır olması için özel çaba sarf ediyoruz.  

 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün standartlarını belirlediği kalite belgesini almak için 

hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. Aslında bu hazırlıklarımızın önceden başlaması 

gerekiyordu, fakat pandemi nedeniyle takdir edersiniz ki, yurdumuzdaki faaliyetler önemli 

ölçüde dondurulduğu için, ancak pandemi açılmasından sonra başlayabildik ve şimdi 

tamamlanmak üzere. Dokümantasyon kısmı önemli ölçüde tamamlanmıştır. Otomasyon ve 

bazı fiziksel eksiklikler de tamamlanma aşamasına gelmiştir. Yeni yılda kalite belgesini almayı 

amaçlıyoruz. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince, her kurumun mecbur olduğu 

yapılanma da vakfımızda devam etmektedir. Bunun için bizlere gönüllü olarak bu işlemleri 

yapan camiamızın genç avukatlarına huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. 

 

Galatasaraylıların kuruma sahip çıkmaları, ancak Galatasaraylılar Yurdu, yani Galatasaraylılar 

Yurdu’nun alışageldiğimiz şekilde kendi sektöründe tanınan, hatta öncü bir kurum olması için 

Galatasaraylıların bu kuruma sahip çıkması gerekmektedir. Hedefimiz uluslararası 

standartlarda bir kurum yapısına ulaşmak, ancak tabii takdir edersiniz, bayağı yolumuz var, 

ama hedefimiz kesin. 

 

Zannetmeyin ki bu kurum sadece Galatasaray Lisesi mezunları için var. Bu kurum 

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti zaten istifade ediyor, ama Galatasaray 

Spor Kulübü üyeleri ve hem Mütevelli Heyetimizin, hem Liselilerimizin, hem Kulüp üyelerimizin 

birinci dereceden yakınları, bu kurumda öncelikli olarak değerlendirilmekte, ayrıca 

ücretlendirmede ayrıcalık tanınmaktadır. 

 

Yurdumuzla ilgili bir filmimiz var. Beraberce izleyebiliriz, etkileyici bir film olduğunu 

düşünüyorum. (Film oynamasında problem oluştu.) 
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Ben devam edeyim isterseniz, şu anda kurumda, Galatasaray Lisesi mezunu altı kişi kalmakta. 

Galatasaray Lisesi mezunu yakını 13 kişi kalmakta. Galatasaray Spor Kulübü yakını üç kişi 

kalmakta ve diğer 30 kişi kalmakta. Bize düşen bu sayıyı tersine çevirmektir. Böyle bir 

mücevher gibi parlayan bir kurumumuz var. Sadece ve sadece Galatasaraylıların emekleriyle 

maddi ve ayni katkılarıyla bugünlere gelmiş bir kurum var. Bu kurumu yaşatmak, Galatasaray’a 

uygun bir yapı haline getirmek, marka değerimizi yüceltmek için desteğinize ihtiyacımız var. 

Destek derken kurumu hiçbir zaman göz ardı etmeyin, sadece maddi, ayni destekten 

bahsetmiyorum. Kullanmak, ziyaret etmek, yurda gelmek, lütfen bunun için vakit ayırın, şunu 

hemen söyleyebilirim. Alparslan Karagülle Ağabeyimiz yurdumuzda vefat etmiştir. Çok kısa bir 

süre kaldı, ama orada vefat etmiştir. 

 

Burada arkadaşlarım yansıttı, web sitesini ve sosyal medya bilgilerini, lütfen bizi takip edin ve 

beğenmekten de vazgeçmeyin. Kısa bir not okumak istiyorum. Hiç amacım vaktinizi almak 

değil. Bir geçtiğimiz hafta, bir Galatasaraylı kardeşimizin, Selçuk Yıldız’ın babası yurdumuzda 

vefat etti. Selçuk Kardeşimiz kendi dönemine küçük bir yazı yazdı, bunu dinlemenizi çok tavsiye 

ediyorum: 

 

“Çok uzun yıllar önce biz Malatya’da oturuyorduk. Babam bir gün öğretmenlik yaptığı Sümer 

Ortaokulu’ndan eve döndü, heyecanlıydı. Bana dedi ki, sen Galatasaray Lisesi’ne gireceksin. 

Aynı mektepte öğretmenlik yapan bir kadının oğlu orada okuyormuş. Ondan duymuş. Baba 

niye filan derken, bana çok değerli bir açıklama yaptı. İstikbalin kurtulur. Sonra okula girdim, 

istikbalimi etkilediği, geliştirdiği, değiştirdiği belki de kurtardığı reddedilemez. Ancak bu 

mektebe girmemin doğrudan babamın istikbalini etkileyebileceğini ikimiz de hesap 

etmemiştik. Yıllar önce beni üstünde Galatasaray Lisesi yazan kapıdan geçirip, oradaki 

görevlilere emanet eden adamı, bir yıl önce üzerinde Galatasaraylılar Yurdu yazan kapıdan 

geçirip oradaki görevlilere emanet ettim. Babam son bir yılını beni ve kardeşimi müsterih kılan 

bir ilgi ile Galatasaraylılar Yurdu’nda geçirdi. Bu yurdun kurulmasında emeği, katkısı olan 

herkese ve bunu gerçekleştiren camiama müteşekkirim.” 

 

Selçuk Kardeşimizin onayı ile bugün bu yazıyı burada okudum. Sözlerime son vermeden önce, 

toplantı gündeminde bize yer veren Divan Kurulumuza, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, 

bize her zaman destek olan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Konuşmayı kısa tutmak 

istedim, takdir edersiniz. Amacımız Galatasaray Spor Kulübü’nün konularını konuşmak üzere 

burada bulunuyoruz. Ama Yönetim Kurulu’ndan arkadaşlarım burada, bize istediğiniz zaman 

ulaşabilirsiniz, lütfen yurdumuzu Florya’da ziyaret edin. Çok teşekkür ediyorum, iyilikler 

diliyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Betül Güntürkün’e zamanı da ekonomik kullandığı için, 20 dakika süresi vardı, 5 dakika 

da erken bitirdi, ama ben teknik aksaklık için özellikle özür dilemek isterim. Divan internet 
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sitesine, o problemi çözüp bu sunum sesten dolayı bir şey oldu herhalde. Verebilirler mi? O 

zaman… (Film oynatıldı.)  

 

Teşekkürler. Bu çok değerli sunum için. Ben de, biz de Divan Kurulu, kurulun başkanlık divanı 

olarak camiamızın bütün bileşenlerini, özellikle Divan üyelerimizi ve Kulüp üyelerimizi ve 

saygıdeğer yönetimimizi bu sıcak yuvamız mottosu ile yola çıkmış olan Galatasaraylılar 

Yurdu’nu desteklemeye, maddi, manevi desteklemeye davet ediyoruz. Teşekkürler. 

 

Gündemimizin 4’üncü maddesiyle devam ediyoruz. Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim 

Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Vahap Tanrıverdi, Mağazacılık sunumu yapacak. Buyurun. 

 

Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahap Tanrıverdi: 

Öncelikle herkese merhabalar, saygılar, 10 Kasım için de her şey için de çok mutluyum, 

Atatürk’ü anma gününün içinde, saygıyla önünüzde eğiliyorum. 

 

Biliyoruz geçen mali genel kurulda ciddi anlamda Mağazacılık konuşuldu iki gün boyunca, 

bunların hiçbirine ben girmeyeceğim, hiçbiri de beni ilgilendirmiyor, bizi de ilgilendirmiyor. Biz 

kendi dönemimiz ve kendi günümüz için konuşmak istiyoruz. 

 

Geldiğimiz gün, ilk yaptığımız 22 Haziran’da teslim aldığımız gibi, başkanımız sağ olsun, bana 

bu görevi verdi ve öncelikle mevcut durum tespiti için raporlamalar için, bir ekiple çalışmaya 

başladım. Özellikle, tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Bunun için herhangi bir ücret vesaire 

bir şey ödemedik. Kulüp kasasından ya da Mağazacılık’tan hiçbir para çıkmadan, bütün durum 

tespitine girdik, finansal tabloları inceledik. Envanterleri saydırdık ve bunları arz ettikten sonra 

idari duruma baktık, organizasyon yapımızı kontrol ettik. Bayilik yapımızı inceledik, sonra da 

gelen sayımlarla 40 mağazamız var bizim, bize ait, dört tane depomuz var ve toplam 1 milyon 

140 bin 182 adet malı tespit ettik, listeledik. Bütün kasa, para, mevcut durum, her şeyi tespit 

ettik, raporladık. Bu raporların biri başkanımızın kasasında, biri benim kendi kasamda, biri de 

Mağazacılık’ta duruyor. İstendiği dakika, bizim aldığımız gün itibariyle her şey incelenebilir.  

 

Her şeye açığız. Sonra döndük, yapıyı incelediğimizde kafamıza takılan sorunlarla ilgili mali 

müşavirlerimizle toplandık, yaptığımız toplantılarda geçmiş döneme ait vergi yapılandırması 

yapmamız gerektiği kanaatine vardık, başkanımızın da talimatıyla vergi yapılandırmamızı 

yaptık, taksitlere bağladık. Arkasından KDV iadesi ile ilgili, geçmiş dönemde de yapılmış olan, 

başlanmış olan bir çalışma vardı. Bu çalışmanın devamını sonuçlandırdık. Bütün her şeyi 

raporladık, yeminli raporlarımızı aldık ve bunları vergi dairelerine sunduk. Bu hafta bir kısmını, 

ay sonuna kadar da 7 milyon 481 bin lira vergi iademizi devletten tahsil ediyoruz. 

 

Sonra döndük, geçmiş dönemden, yıllardan gelen stoklarımız vardı. Saydırılmış bir kısmı, bir 

kısmı kenarda duruyor. Hiç kullanılmayacak, atıl, işte transfer olmuş, gitmiş futbolcunun 

isimleri, harfler vesaireler gibi, yok olması, imha edilmesi gereken ürünleri de tespit ettik ve 
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bununla ilgili de stok barışına girdik. Stok barışımızı yaptık ve geçmişimizi tamamen tertemiz 

bir hale getirdik. 

 

Sonra döndük, organizasyon yapımızı gözden geçirdik ekibimizle, bu yapının analizi ve mevcut 

durum değerlendirmesini yaptık, şirketin tüm süreç, sistem, görev ve bunların birbiriyle 

ilişkilerini irdeledik ve değerlendirdik. Çünkü temel amacım şuydu, burayı Galatasaray’ın değil, 

bütün Galatasaraylıların şirketi olarak, Galatasaray’dan biraz bağımsız bir şirket, bir kurum 

haline getirmekti. Bu yolda da bütün tespitlerimizi yaptık ve yol haritamızı belirledik. 

 

Çünkü burada personeli dahil, kişiye göre değil, işe göre kişi programıyla da devam ettiğimizde, 

geçmişten gelen bir tek personelle yollarımı ayırmadım. Sadece işleyişte, çalışmayan, kısacası 

işe yaramayan birkaç tane arkadaşla yollarımızı ayırdık. Dönemsel alınmış, yaz için alınmış, 

personelle birlikte de 33 kişi ile yollarımızı ayırdık. Ancak bunların hiçbiri idari kadro ve yönetici 

değildi. Sadece mağazalarda ve diğer birimlerde çalışan arkadaşlardı, yani hiçbir yönetim 

değişikliğine gitmedik.  

 

Sonra döndük yıllık cirolarımıza baktık ve yapmamız gereken stratejiyi belirledik. Mağazaların 

tamamında değişime gittik, aslında hiçbir yeni ürün üretmemiştik, bunları yaparken. 

Geçmişten kalan bütün ürünleri tasnif ettiğimiz için, sayımları yaptığımız için, vitrin 

değişiklikleri, mağazacılık stratejileri, benim de 40 yıllık mesleğim olan işim gereği, birtakım 

oyunlarla, küçük küçük hareketlerle, satışlara başladık ve bu yaptığımız işlerle de 2020-2021 

ciromuz 60 milyon 498 bin lira iken, 2021-2022 ciromuzu 99 milyon 447 bin liraya çıkardık, beş 

ayda. E-ticaret ciromuza geldik. E-ticarette de 2020-2021 ciromuz 10 milyon 583 bin lirayken, 

beş ayda 11 milyon 392 bin liraya geldik. Burada da biraz Avrupa’yı kullandık, biraz geçmiş e-

ticaret sitemizde model sayımız azdı, sitemizi genişlettik, altyapımızı büyüttük ve 600 kadar 

modeli e-ticaret sitesine koyarak agresif satışlara geçtik. Burada da beş ayda geçmiş yılın 

cirosunu geçtik.  

 

Sonra döndük bu şirketin yapısının güçlü ve büyük olması için bir karar aldık. Mali 

müşavirlerimizle de bu kararı değerlendirdiğimizde, şu an için ödenmiş sermayesi 30 milyon 

olan şirketimizi yıl sonu itibariyle 60 milyon TL ödenmiş sermaye haline getireceğiz. Çünkü kasa 

yapımız buna müsait. Para yapımızda bir sorun yok. Bu yüzden de 60 milyon lira ödenmiş 

sermayeli bir şirket yapacağız yıl sonunda. 

 

Sonra döndük gelen kritik eleştiri ve yorumlara baktığımızda, kalite sorunu olduğunu gördük. 

Bunun için de Intertek ile bir anlaşma yaptık ve artık bütün yaptığımız koleksiyondan itibaren, 

depolara soktuğumuz bütün ürünler, mağazaya giden bütün ürünler, AQI 1.5 sistemi ile yüzde 

100 kontrol ediliyor. Kendi standardımızı oluşturduk, bir kalite yapımız var. Ürünler de ölçü 

tablosu, boy, vesaire gibi yapı sorunlarımız vardı. Bunların hepsini gözden geçirdik. Tamamı 

için bir yapılanma yaptık ve komple bütün kalıp ve serilerimizi değiştirdik.  

Bunun için de Galatasaray’ın kasasından bir şey çıkarmadık. Bunu da tamamen kendi 

firmalarımdan biriyle destek vererek yaptık. Bu da Galatasaray’a bizden bir hediye olsun. 
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Sonra döndük, mağazalarımızın standartlarının olmadığını gördük. Özellikle bayilerimizde, 

ürünümüz var, ben bunu alırım, ben bunu satarım, ben bunu satmam, ben bunu alırım gibi 

birtakım dönüşler vardı. Bizim bunu standarda bağlamamız gerekiyordu, çünkü alıcıdan gelen 

talep, “bu, şu mağazada var, neden burada yok?” Bu yüzden de mağazalarda, hem kalite için, 

hem raf düzeni için, hem vitrin için, hem model sayısı için, hem de ürün gamı için bir standart 

oluşturma kararı aldık. Bu karar için de sağ olsun, kendisi de Galatasaraylı olan RoyalCert’le 

görüşürken, dünyada, uluslararası bir şirkettir bu, Türkiye temsilcisi iyi bir Galatasaraylıymış. 

Bize bir jest yaptı, dedi ki, ben yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olan bu işi, size bilabedel 

yapıyorum. Bilabedel anlaştık, sözleşmemizi yaptık, başkanımız da imzaladı, Yönetim Kurulu 

kararı ile çıktı. Bağışlıyorlar, bütün mağazalarımızı denetleyecekler ve bize çok detaylı bir rapor 

sunacaklar. 

 

Sonra incelediğimizde, neden biz sorunlar yaşıyoruz, kalıpta, ölçüde, modelde, koleksiyonda, 

bir baktım ki, biz sadece maç sonu, ya da taraftar ürünü yapıyoruz. Yani futbol başarısı ile ürün 

yapıyoruz, futbolda başarı yoksa, bizim mağazalarımız Anadolu tabiriyle sinek avlıyor.  

 

Biz bunu tamamen değiştirmek için 3’üncü katta, iç bünyemizde, mevcut depolarımızdan birini 

zaten taşımıştık, depolarımızın hepsini birleştirdik, bu arada tek depoya geçtik. Tek bir 

noktadan kontrol ediyoruz. Oraya çok güzel bir atölye kurduk. Bu cuma günü de artık kendi 

bünyemizde kendi ekibimiz, kendi koleksiyonlarımızı yapacağız, koleksiyonlarımızı kendimiz 

inceleyeceğiz ve bu mağazaları, yıl 12 ay ve 365 gün ürün satabilecek duruma getireceğiz. Tabii 

bunun devamında da ürün gamlarıyla oynamamız gerekiyordu. Bu yüzden de modelhanemizi 

kurduk. Görüşmelerimiz devam ediyor, sürekli bir kritik var, e-ticarette ürünlerin geç gittiği ile 

ilgili. Bunu da inşallah çözdük, şu anda iyi bir noktadayız. Anlaştığımız kargo ile fakat, robotik 

depoya geçiyoruz. Robotik depoda 7/24 gelen sipariş anında, paket masasına indirilecek ve 

anında paketlenip, gerekiyorsa gün içinde bile, özellikle doğum gününde, çocuklara 

hediyelerde, hastaneye giden hediyelerde, çok iyi bir paket sistemi ile, bunları da gününde, en 

geç üç günde teslim etmek üzere sistem kuruyoruz. Bunu da bitirmek üzereyiz. 

 

Bütün mağazalarımızın konseptini değiştirme kararı aldık. Özellikle mağazalarda, şu anda 

dünyada da trend olan food & beverage köşeleri koyacağız, yani kahve köşeleri ve küçük 

sandviçler ve yiyecekler alabileceğimiz. Burada da amacımız şu. Bir kahve almaya giren, 

mutlaka bir ürün de alacaktır. Ya da ürün almaya giren, eşiyle, çocuğuyla gittiğinde biri kahve 

içerken, diğeri mağazada vakit geçirebilsin, kahve içerken, sıkılmasınlar, mağazadan 

çıkmasınlar diye. Böyle de bir karar aldık. Bunu ilk etapta üç mağaza ile başlıyoruz, İstanbul 

Beyoğlu, Ankara’daki kendi mağazalarımızdan biri ve İzmir’de bir mağaza ile başlıyoruz. 

Devamını da getireceğiz. Bununla ilgili Starbucks ile bir anlaşma noktasındayız, bitirmek 

üzereyiz. 

 

Mağazalarımıza girdiğimizde, hepimiz iyi Galatasaraylıyız, fakat bir süre sonra yoğun sarı 

kırmızıdan boğuluyoruz. Oysa ki orası bir mağaza ve ürün satmalıyız. Bu yüzden de mağaza 

konseptlerimizi değiştirirken, formayı zaten almaya gidiyoruz. Forma dışındaki diğer bütün 
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ürünler için daha böyle farklı renklerde, modaya uygun, trendlere uygun, yeni ürünler 

yapmaya başladık. Bunun için de dünyada bütün iyi markaların kullandığı WGNS ile anlaşma 

yaptık, bunu da başkanım yeni duyuyor. Anlaşma yaptık, artık biz şu anda 2024’ün 

koleksiyonlarını, dünya renklerini biliyoruz ve yapmaya başlıyoruz. 

 

Bu stok barışına girerken, depolarımıza girdiğimizde geçmiş yıllardan birikmiş, yaklaşık 12 bin 

adet defolu ürün olduğunu gördük. Bu defolu ürünleri aldık, dışarıya taşıdık. Kendi 

arkadaşlarımızla birlikte, tek tek ayıkladık, eledik ve büyük bir kısmını da ucuz fiyatlarla da olsa, 

hem de taraftarımızın alabileceği ürünler haline getirdik ve buradan da çok kısa bir sürede 1,9 

milyon lira para kazandık. Depodaki stok ürünlerden. Burası geride kaldık arkadaşlar. 

 

Burası, bu Florya, bu Florya’nın yeni hali, Florya depoları. Sağ olsun yine başkanımız bize bir 

görev verdi ve Florya’da depo sistemini elden geçirmemizi emretti, biz de ekibimizle gece 

gündüz çalıştık. Yaklaşık 72 saat ben oradan ayrılmadan, arkadaşlarımız ayrılmadan, çünkü 

Fatih Hocanın, takımın, Florya’daki bütün arkadaşların hissetmeden, kimsenin işine engel 

olmadan, Florya depolarını elden geçirdik, Florya depolarını tekrar düzenledik. Şu anda 

Florya’da altı ya da yedi kişinin kontrolünde olan depo, tek bir anahtarla, tek bir kişide ve 

uzaktan erişimle, burada da kamera sistemiyle takip ediliyor. Bunda da müsterih olun, 

Florya’da futbolculara verdiğimiz maç başı iki tane forma dışında hiçbir ürünümüzün dışarıda 

bulunması, görülmesi, satılması, el değiştirmesi mümkün değil. Futbolcuya verdiğimiz ürün, 

geçmişten gelen hakkıdır. O birilerine hediye ediyor, bazı mağazalarda satılabiliyor, yani 

internet sitelerinde, bizim buna yapabileceğimiz yönetim olarak bir şey yok. Bunun dışında her 

bir ürünün bile hesabını bana sorabilirsiniz, her an hesabını vermeye hazırız ve A takımı artık 

bizim kontrolümüzde, maç, maç kendilerine baskısı dahil hazırlanmış ürün teslim ediliyor. 

 

Bu çok önemli gibi görünmüyor, ama geldiğimizde, çok eleştiriler aldık. İşte son beyaz 

formamızın logodaki iki renkli olması. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Geçmiş yönetim yaptı 

demiyoruz. Galatasaray’ın kurumsal hafızası olsun diyoruz. Kurumsal hafıza içinde, bizim 

bünyemizde, Mağazacılık bünyesinde geçmişten gelen, liyakati bilen, Galatasaray’ın renklerini, 

kültürünü, logosunu, neyin ne olmasını bilen, Samet diye bir kardeşimiz var. Onu Serhat 

Bey’lerle çalıştırdık, şu anda artık bizim her logomuz, her ürüne basacağımız en ufak şeyimiz 

bile, Galatasaray’ın standartları dışında olmayacak. Tamamen standartlar ve doğru renklerde 

olacak. Başkanımızın da bu konuda katı bir talimatı var bize. Yani kurumsal kimliği bir logo gibi 

düşünmeyelim, uygulamasını düşünelim. 

 

Şimdi bir eleştiri var genelde, Nike ürünleri ve ürünlerin mağazaya gelişleri, bunu da sadece 

küçük bir anekdot ile anlatayım. Kaan Bey de burada, iyi biliyor. Nike ne istiyorsa, biz onu 

yapmak zorundayız. Biz kendimiz Nike ile ilgili hiçbir şeyi neredeyse yapamıyoruz. Fakat 

geldiğimizden beri, Nike Türkiye, Nike Hollanda, bütün herkesle beş tane toplantı yaptık. Daha 

çok ürün, daha çok koleksiyon yapmak için elimizden geleni yapıyoruz, ancak Nike Türkiye’de 

üretim yapmadığı için, ürünü minimum 18 ay önce sipariş ediyorsunuz ve bütün iplerimiz 

onların elindeydi. Şimdi ipleri de biz ele alamıyoruz. Nike ile yapılan anlaşma müthiş bir 
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anlaşma. İyi bir geliri var, fakat biz de çok şanslıyız herhalde, yönetim olarak da şanslıyız. 

Nike’ın elindeki tek büyük kulüp biz kaldığımız için de biz de bunu kullanmaya çalışıyoruz şu 

anda, inşallah onu da Türkiye'de üretim yapmaya ikna etmeye çalışıyoruz. En azından bizim 

için üretim yapsınlar istiyoruz. İkna edeceğiz ve bu sevkıyatı 18 aydan sekiz aya çekmeye 

çalışacağız. 

 

Korsanla mücadele; şimdi bakıyoruz hesap yapıyoruz. Yaklaşık 30 milyon taraftar diyoruz, 20 

milyon taraftar diyoruz, 25 milyon taraftar diyoruz, hepimizin ağzından çıkıyor. Ben 

Galatasaray’ın 2 milyonun üstünde taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray’ın 2 

milyonun üstünde taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Gerisi ben Galatasaraylıyım diyen, 

sempatizanlar, sadece Galatasaraylıyım diyebiliyorlar. Buna baktığımızda şimdi, 30 milyon 

taraftarımız var diyelim. Bunun dörtte biri forma giysin diyelim, bizim 7,5 milyon adet forma 

satmamız gerekiyor. Biz yılda 200 bin adet satamıyoruz. Doğru mu Kaan Bey? 200 bin adet 

satamıyoruz ve gerçekten çok korsan var. Bununla ilgili, sağ olsun Rezzan Bey ve ekibi de bize 

destek oldular. Sekiz büyük şehirde, yerleşik yaşayan hukuk bürolarıyla sözleşme yaptık. 

Burada da Galatasaray’ın kasasından hiçbir şey çıkmıyor. Bunlarla hem pazarlarda, hem 

çarşıda, hem de tespit ettiğimiz bütün korsan ürün üreten üreticilerle mücadeleye başlıyoruz. 

Başladık da bu mücadeleye, burada sadece yaptığımız biz, onların bulduğu her şeyin yüzde 

75’ini, ne alabilirsek alacağız, yüzde 25’ini de hukuk bürolarına vereceğiz. Bu şekilde de bir şey, 

sözleşme yaptık. Bunun da çok üstüne gidiyoruz. En azından korsanla ilgili kısmı yüzde 50, 60 

azaltmaya çalışıyoruz. Özellikle Anadolu’da, Adana’da, Diyarbakır’da, bazı şehirlerde ciddi 

atölyeler kurulmuş, artık bu bir sektör olmuş, korsan. Galatasaray’ın, ya da işte diğer 

kulüplerin.  

 

Şimdi sosyal medya ile ilgili sorunlarımız vardı. Bütün bayilerimiz kendi başlarına, birtakım 

reklamlar veriyor, birtakım sosyal medya kullanımları yapıyorlardı. Bunu da tek standarda 

getirdik, hiçbir bayimizin artık kendisi, ne bir post atabilir, ne bir ilan verebilir, ne bir reklam 

verebilir. Bunu da kurumsal hafızaya yükledik ve tamamen biz yönetiyoruz. Onların talepleri 

varsa, burada biz o birimde gerekeni yapıyoruz. 

 

Yeni koleksiyonlar dedik, dedik ki biz taraftar ürünü değil, herkese hitap eden ürünler 

üreteceğiz dedik ve bu yüzden de, geçmişte iki sezon olan üretimi şu anda dört normal sezona, 

12 ara sezona geçirdik. Üç aydır da uyguluyoruz. Her üç ayda bir yeni koleksiyon yapacağız, her 

ay da en az sekiz ya da 10 adet ayın gelişine göre, farklı modeller tasarlayacağız ve günlere 

göre, Galatasaray’ın özel günlerine göre, yeni ürünler tasarlayacağız. Bunlardan da bir kısmını 

burada biraz koyduk, gördüğünüz gibi, sarı kırmızıları, yani taraftar ürünü olan kısmı yüzde 

30’la sınırlıyoruz. Yüzde 70 her yerde giyebileceğimiz ürün gamına dönüyoruz. Bunları denedik 

önce ufak ufak, gayet iyi gidiyor. Ve bununla birlikte, daha farklı daha rahat, günlük 

giyebileceğiniz, küçük küçük logoları olan mutlaka bir yerinde Galatasaray olan ürünler 

yapacağız. Özellikle çocuk ve bebekte çok dar koleksiyonumuz vardı, onu çoğaltacağız. 
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Bir inceleme yaptık, kadın ürünü yüzde 4 satıyoruz sadece, ancak mağazalarımıza giden kadın 

sayısı, yüzde 34. O zaman biz, ne yapmamız gerekiyor? Onlar demek ki gidip çocuklarına ve 

eşlerine alışveriş yapıyorlar. Kendilerine de alışveriş yapmaları için, çok ciddi bir kadın 

koleksiyonu yaptık. Geçen hafta ilk iki modeli koyduğumuzda, üç günde hepsini sattığımızı 

gördük. Azar azar yapıp denedik. Şimdi inşallah Aralık ayının ortasında ciddi şekilde, kadın 

koleksiyonu koyacağız ki bunları da göreceksiniz.  

 

Sonra döndük 29 Ekim ve 10 Kasım için Ata koleksiyonumuzu yaptık. Burada da başarılı olduk. 

Hep böyle değişiklik yapalım, bir sebeple insanları içeri sokalım dedik ve sokuyoruz. Bu 

“Grande Terim” koleksiyonumuz. Fatih Hoca’dan rica ettik, “Grande ismini kullanabilir miyiz” 

diye, sağ olsun kendisi de teveccüh gösterdi, Aralık ayının 15’i gibi bitiriyoruz ürünleri, ancak 

bilmiyorum biliyor musunuz, Ocak ayında Netflix’te Fatih Hoca belgeseli yayınlanacak, biz de 

o güne, Fatih Hoca’ya da geçmişten itibaren ahde vefamızı düşünerek bir koleksiyon yaptık, iyi 

de satacağımızı düşünüyoruz. Burada da yine temel amacımız Galatasaray’ın para kazanması. 

Bu koleksiyon da hazır, Ocak’ta Netflix ile birlikte satışa sunacağız. 

 

İşte buraya geldiğimizde de biz Nike ürününü, işte formayı 400 liraya satıyoruz. Aslında o 

formayı 400 liraya satıyoruz da, o forma recycle, geri dönüşümlü, çevreye duyarlı, her konuda 

sağlığa faydası bir ürün olmasına rağmen, pahalı. Fenerbahçe 309 liraya, 310 liraya forma 

satıyor. Biz de kendimiz forma tasarladık, bunların da üretimini bitirdik, yeni koleksiyonumuzu 

bir haftaya kadar mağazalara sokacağız. Alternatiftir bunlar, bunlara taraftar tişörtü diyoruz 

biz, en az Nike kadar kaliteli, ki çıkan ürünler Nike’tan da iyi ürünler oldu. İyi paralara, ucuz 

paralara satıp, taraftarımızın biraz daha ürün almasını sağlayacağız, maçlarda giymek üzere. 

 

Buraya geldiğimizde, geldiğimizde Kaan Bey kusura bakmasın, kimseyi eleştirmek için 

söylemiyorum, hiçbir amatör şubemizin tek bir ürünü, ne tasarlanmış, ne planlanmış, ne de 

hazırlığı yapılmıştı. Ekiple birlikte, gece gündüz çalıştık, bütün amatör şubelerin ürünlerini maç 

gününden önce, her şekliyle yaklaşık 35 günde yetiştirdik, hepsini kendilerine sunduk.  

 

Sonra döndük sermaye yapımızı güçlendirmek için, Galatasaray’ın parasını harcamadan, nasıl 

bir yol bulabiliriz diye geldik ve sağ olsun geçmiş yönetimin de yaptığı Ruck & Maul örneğini 

göz önünde bulundurarak, onu büyütme kararı aldık. Hiçbir şekilde bizim cebimizden bir para 

çıkmıyor. Bu ürünler konsinye geliyor ve üretenden daha çok para kazanıyoruz, marka bizim 

olduğu için. 

 

Ruck & Maul koleksiyonunda da başarılı olunca, Biondina’yla anlaşma yaptık, geçen perşembe 

lansmanını yaptık, gayet, gayet iyi gidiyoruz. Çünkü ciddi kadın ürünü ihtiyacı olduğunu orada 

da gördük ve üç ayda satmayı düşündüğümüz Biondina koleksiyonunu iki haftada bitirdik. 

Burada da Biondina’dan birkaç örnek koyduk, yeni sezon koleksiyonumuz. 2022 Şubat’ta da 

bu ürünlerle gireceğiz, bunlar Biondina ürünleri, kadın ürünleri. Burcu Esmersoy’la 

anlaştığımız, kendisinin markasıdır bu.  

Sonra dünyayı araştırdığımızda, online’a özel yeni ürün konsepti oluşturma ve geliştirme 

sürecine girdik. Dünyadaki değişimleri ve trendleri inceliyoruz. Çünkü geleceğin e-ticarette 
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olduğunu düşünüyoruz. E-ticaretimizi de büyütmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ben bizim 

biraz önce söylediğim, taraftarımızın en büyüğünün aslında Avrupa'da olduğunu ve bizim 

onlara ulaşamadığımızı, onların hep bir ürün hasretinde olduğunu gördük, bu yüzden de 

Avrupa'da bir ya da iki noktada, işbirlikleri yapacağız ve bu işbirlikleriyle oradaki depolardan 

nakliye sürecini azaltmak, süreci kısaltmak için ürün göndereceğiz.  

 

Mobil app… Artık insanların yüzde 80’i, mobil app kullanıyor, cep telefonu kullanıyor, cep 

telefonu kullandığını göre insanlar, bizim de mobil app’i devreye sokmamız gerektiğini 

düşündük. Çok kısa bir süre sonra, biz mobil app’i de devreye sokmuş olacağız.  

 

Sanal mağazalar, çocuklarımız genelde çok oyun oynuyorlar, oyun sitelerinde gezinirken, 

bazen farklı şeyler yaratıp, araya reklamlarla girip, üç boyutlu sanal mağaza oluşturma kararı 

aldık. Bunu da 7/24 açık olacağı için çok yakında bitirmiş olacağız.  

 

Dedik ki artırılmış gerçeklik, bunu üç boyutlu sitemizde, bunu incelediklerinde, ürünlerimizi, 

bizi tanıyacaklar, oradan alışveriş yapmasalar bile, oradan beğendikleri bir şey olduğunda, web 

sitesine gideceğiz, zaten çok yakında, bizim arkadaşlarımız oyun kısmında çok başarılılar, 

onlarla birlikte de küçük bir koleksiyona başladık, onlara da oyun oynayan çocuklar için farklı 

bir koleksiyon yaratıyoruz. 

 

Kişiye özel tasarım; özellikle bunu maç günleri için düşündük, mesela bu ürünü aldığınızda, 

Fenerbahçe maçı için sipariş ediyorsanız, üç ya da dört gün önce, maçın tarihini, isminizi, ya da 

ne istiyorsanız, her şeyi yazabilecek derecede, maç günü ürünleri ve bunun kişiye özel tasarım 

olarak sunacağız ve burada da taleplerinizi alıp, siparişlerinize göre değerlendireceğiz. 

 

Yurtdışı satışlara tekrar değiniyorum. Burada fena değiliz, burada şu anda yaptığımız e-ticaret 

ciromuzun yüzde 15’ine kadar çıktık. Çok da daha iyi gideceğiz, 48 farklı ülkeye ürün 

gönderiyoruz. Ve orada en büyük sorun kargoydu, kargoyu da çözdük, artık insanlara, üç ya da 

dördüncü gün en geç ürün teslim oluyor. Avrupa'da bile, dünyanın her yerinde.  

 

GSJET’i devreye soktuk, maç günleri maalesef emniyetten dolayı, mağazamız burada tek, 

içerideki mağazalarımız küçük, içeri girmeden alışveriş yapamayan, mağazanın kalabalığına 

pandemide giremeyen arkadaşlarımız için, böyle bir uygulama koyduk. Maç günü öncesi sipariş 

verdiğinizde, maç günü, farklı farklı noktalarda, biz ürününüzü hazırlamış ve size teslim etmiş 

olacağız ve bu da başarılı gidiyor. 

 

Sonra market place operasyonuna geldik. İşte iki gündür başladı, maşallah çok iyi gidiyoruz. 

Trendyol’da satış yapıyoruz, gittigidiyor.com ile yapıyoruz, ciceksepeti.com’u bugün bitirdik. 

(Ses kesildi.) Evet, market place operasyonumuzda, işte dediğim gibi Trendyol’la anlaştık, 

gittigidiyor.com ile anlaştık, Trendyol’da da ciddi ürün satıyoruz, iki gündür de bir 

kampanyaları var. Çok iyi gidiyoruz, burada bizim amacımız, geçmiş depodaki bütün ürünleri 

temizleyebilmek, n11 ile yine anlaştık, hepsiburada.com ile anlaştık, Amazon ile de dün 
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imzaladık sözleşmeyi, bir haftaya kadar ürünleri sevk ediyor olacağız. Amazon’daki bütün 

hikâyemiz şu, bütün dünyaya satıyorlar, sadece Türkiye değil ve en önemlisi de Amazon ürünü 

satın alıyor, iadesi yok. Geri dönüşü yok. Şu oldu, bu oldusu yok. Ürünü satıyor, ödemesini 

yapıyor, alıyor ve ödemesini yapıyor. Bu yüzden de buna da önem veriyoruz. Çünkü 

başkanımıza bir sözümüz var. Geçen yıl Mağazacılık cirosu 94 milyon civarında, biz bu yıl 

başkanımıza 150 milyon hedefi verdiğimde, biraz o gün gülmüşlerdi masada, onu 175 milyona 

çıkardık. Hedefimiz o Mayıs ayı sonunda, inşallah burada 175 milyon ciro yapmış olarak 

göreceksiniz. Çünkü gidişat o yönde. Biz başkanımıza 150 milyonu söylediğimizde, aslında 

benim hesaplarımda bir sistemim var. 130 milyondaydık, 150 milyon dedim. Bugün 159 

milyondayız, demek ki 175 milyonu söyleyebileceğiz.  

 

Şimdi bu çok çok önemli değil, onu bilerek koydum. Şimdi arkadaşlar çalışıyorlar ve yeni bir 

aslan yaratmak istiyorlar. Yeni bir aslan (ses gitti) 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Yayındayız, devam edin buyurun. 

 

Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahap Tanrıverdi: 

Evet. Dediğim gibi burada da aslan figürünü kullanarak, güzel bir koleksiyon tasarlıyoruz. Çok 

da güzel gidiyor, arkadaşlarımız güzel çalışıyorlar. Bunu İtalya’da bir arkadaşa çalıştırıyoruz, 

inşallah buradan güzel bir o aslan figürü ile çok çok başarılı bir koleksiyon çıkarabilirsek, oradan 

da iyi şeyler yapacağız. 

 

Şimdi dedik ki Galatasaray’ın başarılarıyla değer yaratan bir Mağazacılık değil diyoruz. Yani 

futbol takımının maçları sonucuna göre biz iş yapamayız, büyük bir para yatırılmış, büyük bir 

emek var. Herkes bir şekilde, kuruluşundan itibaren emek harcamış, ancak mağazalar taraftar 

mağazası şeklinde kurulmuş. Taraftar mağazası oluşumu olmuş, birçok ilde mağazamız var, 

bayilerimiz var. Bu yüzden de bu yapıyı değiştirmek için, stratejik hedefler koyduk, sonra da 

bunu uygulamak için yola koyulduk ve Anadolu’daki 16 tane mağazamız dışındaki mağazayı, 

bünyemizden çıkarıyoruz, bize ait olan. Bünyemizden çıkarıyoruz. 24, 25 tane mağazamızı 

bayilere veriyoruz. Bunun 11 tanesini de sattık. Devam ediyoruz. Talipleri geldikçe de vermeye 

çalışıyoruz. Bunu ama, verirken de çok ince eleyip, sık dokuyoruz, yapılarına, teminat 

verebilecek güçlerine, hepsini de kontrol ediyoruz. Bu arada da Kaan Bey buradayken, 

kendisine teşekkür edeyim. Son dönem teminat mektupları ve o yapılanmada başarılı bir iş 

yapılmış.  

 

Bunu yapabilmek için de sonuçta sürdürülebilir ekonomik başarıya ihtiyacımız var. Bu sebepler 

de koleksiyon, çeşitlilik ve 12 ay insanların girip sürekli alışveriş edeceği mağazalar olsun 

istiyoruz. Bunu da en geç Mart ayında sağlamış olacağız. Mart ayında bizim gerçek mağaza 

şeklimizi, hep beraber 20 mağazada göreceğiz. Mağazaları bayiye devretme hevesim de 

şundan geliyor, her mağazayı yenileyeceğimiz için, biz 40 tane mağazayı yenilemeye 

kalkışırsak, korkunç bir para harcamak gerekiyor, oysa ki bizim önce mali yapımızı 
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güçlendirmemiz gerekiyor. Kendi ödemelerini yapan, sürdürülebilir, hiçbir sorunu olmayan bir 

mağazacılık olsun istiyoruz. Bu yüzden de bunu söyledik, başarıyla değer yaratan bir 

mağazacılık değil, uygulamaları ile Galatasaray’ın sportif başarıları için değer yaratan, 12 ay 

sürekliliği olan mağazalar dedik ve burada da bitirdik, teşekkür ediyoruz beni dinlediğiniz için. 

Bu arada son bir şey söyleyeyim, son dört ayda Mağazacılık’ın net kârı 16 milyon lira.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Vahap Tanrıverdi’ye bu derli toplu sunum, 

marka, logo kullanımındaki özen ve yol haritası için ve spesifik, merak edilen, üyelerimizin 

merak ettiği konular için teşekkür ederiz. 

 

Şimdi bu gündem dışı ama Denetim Kurulu adına Sportif AŞ’nin kısa bir bilgilendirme sunumu 

olacak, çok ilgiyle izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Şirket piyasa değeri konusunda bir zorunlu 

gündem maddesi ve üç aylık sunumlar dışında kalan bir konuyu, araştırıp sunmak istediklerini 

belirttiler. Denetim Kurulu adına kim sunacak acaba? Buyurun Asaf Savaş Hocam. 

 

Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat: 

Evet Sayın Başkanlarım, Sevgili Büyüklerim, Kardeşlerim, Değerli Divan Üyeleri, beni ilk defa 

kürsüde görüyorsunuz. Her ne kadar numaram 3839 bayağı eskiyse de, pek burada şey 

yapmadım. Kısmet böyle karşınıza Divan, pardon Denetim Kurulu üyesi olarak çıkmakmış, 

ondan da fevkalade gururlu, bu ekibin parçası olmaktan da fevkalade gururlu olduğumu 

özellikle ifade etmek istiyorum. 

 

Şimdi tabii haklı olarak camia kulüp hakkında bilgi almak istiyor, ben şöyle yaklaştım, ben neyi 

öğrenmek istiyorum, neyi bilmiyorum? Hakikaten bir sürü şeyi bilmiyorum. Burada da birtakım 

şeyler veriliyor da, onların bir bölümüyle fazla ilgilenmediğimi gördüm, benim başka konularla 

ilgilendiğimi gördüm. Dolayısıyla böyle küçük küçük size yaptıkça burada en azından 

Kulübümüzü daha iyi anlamamıza imkân vereceğinizi düşündüğüm kısa kısa şeyler sunacağız. 

Gündeme sokamadığımız için özür diliyorum. Benim de bir konferans, bir konuşma şeylerim 

vardı, onun bir karışıklığına geldi. Bundan sonra gündeme de zamanında böyle şeyleri her ay 

bir küçük bir şey koymak istiyoruz, şey yapacağız. 

 

Şimdi bugünkü konumuz özellikle hepimizin merakı olan Kulübümüzün mali durumu ne? Değil 

mi yani herkesin aklında bu var. Genellikle bunu daha çok borçlar üzerinden ve gayrimenkuller 

üzerinden tartıştığımızı gördük. Sağ olsun Anıl Kardeşim’den rica ettim, o bize bir emeği için 

teşekkür ederim, onun sunmasını istiyordum ama maalesef çok önemli bir toplantısı çıktığı için 

gelemedi. Bu, şu resim hep önümüzde olması gereken bir resim. Şimdi biz bir Derneğiz aslında, 

değil mi? Bu Dernek’in içinde işte ne var? Herkesin aklında bir şey var, işte Gayrimenkul var, 

Hasnun Galip var, Riva var, o var, bu var, falan, filan. Bu Dernek’in varlık sebebi, bu Dernek’i 

bu Dernek yapan 30 milyondan, 20 milyondan bahsettiğim hikâyelerin gelişinde de şu var. 

Değil mi? Esas hikâye başka bir yerde. Şimdi bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla biz Dernek, 

Sportif bu olay içinde biraz bilgi toplama şeyine girdik, çabasına girdik. Hedefimiz, hedefimiz 
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Derneğimizin Sportif’in de sahibi olan yüzde 60’ının, Derneğimizin bir gerçekçi hem defter 

değeri üzerinden, hem de bugünkü gerçek anlamda net, öz varlığını hesaplamak, yani biz, biz 

pozitifte miyiz mesela? Bana sorarsanız bilmiyorum. Bilen var mı diye bakındım. Kimse 

bilmiyor. Negatifte miyiz? Ne kadar pozitifteyiz, ne kadar negatifteyiz? Yani varlıklarımız, 

Dernek’in. Çünkü netice itibariyle öbürünün sahibi olan Dernek. Net varlığı var mıdır? Kaç 

paradır. Bu çalışmamızın esas amacı bu. Burada yani Galatasaray Spor Kulübü, Sportif netice 

itibariyle bizim bir iştirakimiz. Biz şirket olmadığımız için, holding değiliz biz. Konsolide etmemiz 

filan da gerekmiyor. 

 

Orada yani başka mekanizma var. Biz netice itibariyle, yeni kanunda bunlar nasıl halledilecek, 

onu da bilmiyoruz. Ona da bakacağız, konuşacağız ayrıca. Orada da belli, işte bizim 

gayrimenkullerimiz var. Bir sürü varlıklarımız var, bir sürü yükümlülüklerimiz var. Falan, filan, 

ama bunların içerisinde bir tanesi, şuraya geldiğiniz zaman çok net. Bir bütün bunların içinde 

bir tanesi öne çıkıyor. Esas öne çıkan ne? Sportif AŞ. Marka diyoruz, nerede marka? Sportif 

AŞ’de, Galatasaray deyince akla ne geliyor? Futbol. Nerede futbol? Şeyi hukuken ona 

devretmişiz zaten, orada. Dolayısıyla Sportif AŞ’nin durumuna bakmak. Finansal borçlar filan 

bunlar başka bir şey. Yani şimdi hiçbiriniz soruyor musunuz Apple’ın kaç para borcu var diye, 

biliyor musunuz, ilgileniyor musunuz, Apple’ın kaç para borcu olduğundan. Belki 1 trilyon 

borcu var. Bize ne? Neye bakıyorsunuz. Piyasa değeri ne? 2 trilyon. Haa, şimdi başka bir şey 

konuşuyoruz. Dolayısıyla bu yöne doğru gitmeye çalışacağız. Ne yapmaya çalıştığımızı 

anlatıyorum. Kısa keseceğim. 

 

Gerisi kolay. Buna baktık. Sportif AŞ bu borsada olmak bir sürü bela getiriyor insanın başına. 

Sermaye Piyasası Kurulu var, işte oradan vergiden bilmem ne var, oradan var. Bir sürü derdi 

var. Ancak şöyle küçük bir avantajı var. Varlığın fiyatı da belli oluyor. Şimdi borsada olmayan 

şirket kaç para eder? Hiç kimse bilmiyor. Ne yapacaksınız? Koyun pazarlığı. Üç verdim, beş 

verdim, bilmiyorum. Borsa öyle değil, borsa bir fiyat koyuyor, o fiyattan satma imkânınız var. 

Dolayısıyla siz varlığınızın değerini bilebiliyorsunuz. 

 

Neyle başlayalım dedik, bir kere bakalım. Şöyle bir güzel şey hesapladı arkadaşımız. 2020 yılı 

ortalaması olarak ilginizi çekecek, birtakım kulüplerin Galatasaray dahil, dünyada borsa 

değerleri, piyasa değerleri. Galatasaray’ın yüzde 60’ı bizim diye düşünün. 200 ise demek ki 

120’si bizim, 300 ise 180’i bizim, 500 ise, 300’ü bizim diye düşünün. Bu futbol işinin ne kadar 

ilginç olduğunu da görüyorsunuz. Manchester United 2.5 milyar dolar. Demek ki biz 

Manchester United gibi yapabilirsek Sportif AŞ’yi yüzde 60’ı ne eder arkadaşlar? 1.5 milyar 

dolar eder. Nereye gitmek, yani bir hedef olarak koyabiliriz, Manchester United. Ama 

Manchester United çok zor derseniz, Juventus. 1 milyar doların üzerinde, 600 milyon dolar 

yazar. Dernek’in neresinde? Bilançosunda. Varlık 600 milyon dolar. Gayrimenkulle filan buna 

ulaşmak zordur. Yani burada başka bizim esas işimiz, bu. Onu unutmayalım. Sonra işte Ajax 

334, Roma. Galatasaray da hiç fena değil, 240 milyon dolar, 2021 ortalaması olarak çıkıyor. 

Öbür tarafta da bu şirketlerin yarattığı serbest nakit var. Yani amortisman yok, faiz yok, EBITDA 

diye şeyler, biliyordur zaten, konuyla ilgilenenler biliyordur. Manchester United 251 milyon 
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dolar çıkartıyor. Biz 16’dayız. Ajax, Roma -35, yani bu zaten şeyde, bakabilirsiniz. Oranlara 

bakabilirsiniz, şeylere bakabilirsiniz. Yani burada insan gayri ihtiyari, ben Galatasaraylı olarak 

ne diyorum buradan bakınca, ya biz bunu 250, 500 yapabilir miyiz? Demek ki onun için ne 

yapacağımız da belli. Bu 16 ile olmaz bu. Başkanım, ellerinden öper. Bu 16’yı 30 yapacaksın, 

50 yapacaksın. O zaman bu da 250 de, 500 olacak, 750 olacak, o zaman kulübün bilançosu da, 

Dernek’in bilançosunda da aktif 250 milyon, 300, 400, 500, 600 böyle gidecek. Evet yani böyle 

bir hani hem bir hedef, hem bir bilgilenme, kim neymiş, ne yapıyormuş. 

 

Sonra bizim hisse değerlerine baktık. Türkiye borsasında bu 2005’te aslında, yani herkesin 

girdiği, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gördüğünüz gibi. Arada Fenerbahçe’nin 

bayağı böyle bir şeyi var. Aslında güzel ama, sürdürememişler, gördüğünüz gibi, üç kulüp, dört 

kulüp aşağı yukarı çok benzer bir yerde, şu anda hisse senedi değerleri olarak. Şimdi, tamam 

yenelim Fener’i, o yani evvela Fener’in yenilmesidir, bir Galatasaraylı olarak değil mi 

hedefimiz? Bütün diğer hedeflerin önündedir, tamam da. Yani bir de şuna arada göz atalım 

değil mi? Sadece sportif başarı değil. Şu şeyi nasıl çıkartacağız biz yukarı. Kırmızı çizgiyi, orada 

diğerlerinden ayırt edebilecek miyiz? Nasıl? Bunu kendimize böyle bir Türkiye çapında 

koyabileceğimiz küçük hedef. Avrupa kulüpleri ile karşılaştırdığımız zaman, burada da bizim 

muadilimiz olan, bakın Benfica, Porto, Roma, Lazio, Celtic, bunlar da dikkat ederseniz 50 

milyon dolarla, 300 milyon dolar arasında piyasa değeri şey yapan şirketler. Bu da bize nasıl 

olabilir, nedir diye baktığımızda, Galatasaray üç aşağı, beş yukarı böyle 250 milyon dolar 

civarında bir hisse senedine bu kötü dönemlere rağmen, tabii yani zor bir döneme rağmen, 

hem kulüp içinde, hem işte Covid, böyle bütün bunlara rağmen, üç aşağı, beş yukarı gelmiş 

oturmuş. Demek ki elde bir potansiyel var. Kullanılabilecek, bir yere götürülebilecek bir 

potansiyel var. 

 

Bu kadardı, yani benim fazla söyleyeceğim yok, gayet kısa, sizlere öz olarak, tekrar teşekkür 

edeyim, beni dinlediğiniz için, çok teşekkür edeyim, beni çok sık görmeyeceksiniz, yani 

korkmayın, çıkacak uzun uzun konuşacak diye, çok teşekkürler, sağ olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Denetim Kurulu adına sunum yapan Sayın Asaf Savaş Hocamız değişik bir ufuk açtı aslında. 

Anladığım kadarıyla yeni yönetim döneminde bu çalışmaları sürdürecekler. Zaten üç aylık bize 

rutin konsolide raporlarımızda bu detaylara, ara dönemlerde de bu tip sunumlarını ben şahsen 

zevkle izlemeyi temenni ediyorum şahsım adına. 

 

Şimdi şu ana kadar zamana bağlılık anlamında da güzel gidiyoruz. Ben şimdi sözü Sayın 

Başkanımız Burak Elmas’a vermek istiyorum. Çünkü spor kulüpleri ve tüzük konusunda ben 

kısa bir açıklama yaptım, ama Başkanımızın yapacağı bazı açıklamalar olacaktır. Çünkü 

Ankara’daki temaslar ve Spor Kulüpleri Yasa Tasarısı konusundaki konuları Başkanımızdan 

özellikle dinlemek uygun olacaktır, o temasları çünkü bizzat yürütüyorlar. Buyurun Sayın 

Başkan. 
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Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım, Sayın Divan Kurulu, Başkanım, Saygıdeğer Galatasaraylılar, 

sizleri tekrar görmek çok güzel. Bu vesileyle ulu önder Atatürk’ü, Cumhuriyetimizin kurucusu 

ulu önder Atatürk’ü tekrar saygıyla anıyorum. Galatasaray her zaman olduğu gibi gelecekte de 

onun fikirlerinin ödün vermez savunucusu olmaya camia olarak devam edecek. Bundan 

kimsenin şüphesi olmasın. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bize bu Cumhuriyet’i 

hediye ettikleri için hepimiz minnettarız. Bu arada vefat eden büyüklerimize de Allah’tan 

rahmet diliyorum. Aralarında çok hani gençliğimin beraber geçtiği ağabeylerim var. 

 

Çok üzüldüğüm birkaç isim de oldu, Alparslan Ağabey’e Allah’tan rahmet diliyorum, çok 

sevdiğim bir ağabeyimdi. Mekânı cennet olsun hepsinin. Bu arada sevgili Betül Hanım’ın 

yapmış olduğu sunum için de teşekkür ederim. Galatasaray’ın tüm kurumlarını, göreve 

geldiğimiz zaman güçlü olmasının ve birliğin sinerjisinden faydalanmasının öneminden 

defalarca bahsettik. Çok büyük emeklerle kurulmuş olan şu anda da Betül Hanım ve 

yönetiminin çok büyük emeklerle devam ettirdiği, kişisel çabalarla devam ettirdiği bu 

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Yurdu’nun, Galatasaraylılar Yurdu’nun hepimiz tarafından 

göz önünde olması, desteklenmesi ve buranın gözbebeğimiz gibi korunması ve büyütülmesi 

gerekirse, devam ettirilmesi gerekiyor. Öncelikle hem kuranlara teşekkürlerimizi iletiyoruz, 

hem de büyük çabalarla bu yurdu yaşatan güzelleştiren ve işleten yönetime de teşekkürlerimizi 

iletiyoruz. Bizler Galatasaray Spor Kulübü olarak onları desteklemeye, görünür kılmaya ve 

ihtiyaçları olduğu yerlerde de birlikte olmaya devam edeceğiz. Bunu da buradan paylaşmak 

istedim. 

 

Şimdi Sevgili İbrahim Ağabey bir konuya değindi, Dernek, işte Sportif AŞ yapısı ve yeni kanunla 

ilgili, spor yasası ile ilgili. Burada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Rezzan Bey, çok detaylı 

bir çalışma yaptı, hukukçularla beraber. Bu spor yasası ile, yani taslağı ile ilgili görüşlerimizi 

Ankara’da, hem partilerle, hem Meclis’te, Meclis Başkanımızla şahsen paylaştık. Burada 

dediğiniz gibi ciddi sakıncalar var. Bu Rezzan Bey’in yazmış olduğu, detaylı, kapsamlı 

Galatasaray raporunu da diğer kulüp başkanları, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile de 

paylaştık. Sizin bu görüşlerinizden sonra, şunu da düşündüm, demek ki biz Divan’la da, Divan 

heyetiyle, Divan Kurulu üyelerimizle de bunu paylaşırsak çok iyi olacak, herhalde. Bunu da 

ilerleyen günlerde, Sayın Divan Başkanımız ve Divan Kurulu ile beraber organize ederek, 

sizlerle bu Galatasaray’ın görüşünü yansıtan raporu paylaşırız.  

 

Şimdi bir tüzük değişikliği çalışmamız var. İlk başta Aralık’ı hedeflemiştik, fakat arkadaşlarımız 

rica ettiler, bir ay daha yani Ocak ayında yapalım dedik. Çünkü buradaki takvimimiz şuydu, 

bizim hedefimiz, bir acil, aciliyet kesbeden ciddi maddeler var. Yani Galatasaray’ın işleyişini 

yavaşlatan, zorlaştıran, geçmişte yaşadığımız birçok problemi yaşatan, hepimizin aslında ortak 

fikirde olduğumuz değişim yönünde maddeler var. Bunları spor kanununun çıkmasını 

beklemeden, yasasının çıkmasını beklemeden, çünkü bunun zamanı belli değil, çok uzun 

zamandır tartışılıyor, Meclis’e iniyor, geri çıkıyor. Bunun tekrar Meclis’e gelip, oylamaya gelip 

gelmeyeceği bile belli değil henüz, o yüzden biz ilk önce Aralık’ta burada sizlerin huzurunda bu 
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değişiklikleri, arkadaşlarımız çalışıyor, hukukçularımız, detaylı bir çalışma yapıyorlar. Bunu 

sunup, sizlerin görüşlerini alıp ondan sonra da Ocak ayı içinde çok uzun zamandır yapılmayan, 

yapmak zorunda olduğumuz bu tüzük değişikliğini yapmayı arzu ediyoruz. 

 

Vahap Bey’e ayrıca üstün çalışmaları için teşekkür ederim. Gerçekten gece gündüz, 

arkadaşlarımızla beraber, ekip arkadaşlarıyla beraber çok büyük emekler verdiler. Sağ olsunlar, 

bizi Mağazacılık tarafında hiç yormadan, sabah, akşam çalışarak ilerliyorlar. Nike ile ilgili bir 

yanlış anlaşılma olmasın, sunumdan diye. Birkaç kelime etmek isterim. Nike hakikaten 

Galatasaray’ın uzun süredir Galatasaray’a destek vermiş en büyük marka, bizim iş ortağımız. 

Kendileri gerçekten Türkiye ölçeğinde çok, çok büyük bir sözleşme verdiler, Galatasaray’a ve 

bunu uzun zamandır devam ettiriyorlar.  

 

Bizler bu ilişkileri Galatasaray’ın lehine, diğer tarafın da lehine olacak şekilde, daha düzgün bir 

şekilde götürmeye çabalıyoruz. Geçmişten biliyorsunuz, Galatasaray’ın işte yönetimler 

değiştikçe, tarz değişiyor veya işte öncelikler değişiyor, Nike ile ve diğer tedarikçilerimizle ve 

diğer sponsorlarımızla ilişkilerde birtakım yıpranmalar olmuş, biz bunları karşılıklı diyalogla 

çözmeye çalışıyoruz. Ama Nike’ın Galatasaray’a yapmış olduğu hizmet ve katkının büyüklüğü 

de yadsınamaz, buradan tekrar söylemek isterim. Şu anki, uzun zamandır verilmiş en büyük 

sözleşme, sponsorluk sözleşmesi. Ama tabii biz Galatasaray olarak her zaman daha iyi, daha 

ileriyi hedefliyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz.  

 

Sevgili Asaf Hocama, Asaf Ağabeyime teşekkür ediyorum. Biz baştan beri söylemiştik, açıkçası 

hoşuma da gitti bugün, çünkü bu sunumu yapacaklarından haberim yoktu. Aslında da öyle 

olması gerekir. Kendileri Denetim Kurulu olarak, bütün toplantılarımıza eksiksiz katılıyorlar, 

Galatasaray ve bizi, sizler adına denetleme görevini de yerine getiriyorlar. Bugün de bizim 

haberimiz olmadan, aslında yani çok hoşuma gitti, onun için tekrar söylüyorum. Onların 

bağımsız bir kurul olarak düşünüp hareket etmeleri, bizim arzumuzdu, bunun gereği de burada 

bir sunum yaptılar. Teşekkür ederim. Bizim hedefi de büyüttüler. Onun için artık arada biz de 

konuşacağız Yönetim Kurulu’nda. Ama dediğim gibi hepimizin hedefi bir. Galatasaray’ı ileriye 

götürmek. İlerde başka bir soru gelirse de tekrar üzerinden sizlerle geçeriz. Buradayım zaten. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Başkanımız Sayın Burak Elmas’a çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir zamana çok uyan kısa bir 

zamanda önemli konulara değindi. 

 

Şimdi gündemimizin 5’inci maddesine geçiyoruz. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel 

konular hakkında katılımcılara söz verilmesi. Şimdi bu konuda söz alma usullerimizi 

konuşmacıların isim yazdırarak ve şey konularını bir İbrahim Ziyal, Başkan Yardımcımız İbrahim 

Ziyal’dan bir tekrar rica edebilir miyim? Bir tekrar özetler misiniz? Yani bir liste oluşturduk ama 

bunu neye göre oluşturduk?  
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Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal: 

Evet, geçen toplantıda arz etmiştik sizlere, ilk 24 saat, yani toplantıdan 24 saat öncesinden 

itibaren ya Divan Başkanlığı’na mail göndererek, ya daha önce toplantı başlamadan buradan 

dilekçe vererek, ya da toplantı esnasında, toplantıyı bölmeyecek şekilde el kaldırarak, 

başvurmak şeklinde. Başvurular esnasında hem dilekçeli, hem de gönderilecek olan maillerde, 

saat de olacağı için buna göre bir sıralama yapmak, tabii ki öncelik sırası, eski dönem ve şimdiki 

tabii ki yönetim ve eski dönem başkan ve başkan yardımcıları, Divan başkanlığı, bunların 

öncelikleri var. Bir de cevap hakkı doğan üyelerimizin de Divan üyelerimizin de tabii ki 

öncelikleri var. Buna göre bir sıralama yapıyoruz. Şimdi de Sayın Aykut Başkanımızın 

söyleyeceği sıralamayı da buna istinaden yaptık.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Şu anda altı konuşmacı isteği var. Ben sırayla listeyi okuyorum. Prof. Dr. Sayın Ahmet Özdoğan, 

Sayın Taner Aşkın, Sayın Serhat Özalemdar, Sayın Salih Özçakır, Sayın Reha Ünsay, pardon Reha 

Ünsal. Maskeniz olduğu için, özür dilerim. Ve Sayın Selim Akel, ben kürsüye Sayın Prof. Dr. 

Ahmet Özdoğan’ı davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. 

 

Ahmet Özdoğan: 

Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Kurulu üyeleri, bugün çok çeşitli şeyler açıklayacağız, ama 

en önemli şey, Türkiye ve dünya için bir şey açıklayacağız. O herhalde çünkü çok iletişim 

kanalları bizim peşimizdeydi, ama ben bunu bugün Galatasaray Divanı’na hediye etmek için 

söz aldım.  

 

İlk önce ciddi bir 19-20 Ekim kongreleri geçirdik. 19-20 Ekim kongrelerinde Sayın Başkan’a, 

Yönetim Kurulu’na ve profesyonellere bir teşekkür borçluyuz. Çünkü hepsi çok üstün bir 

şekilde çalıştılar ve Galatasaray çok güzel bir 19-20 Ekim kongreleri geçirdi. 

 

Burada, burada bir şey var. Özellikle 20 Ekim kongresinde değerli kardeşim Okan Böke, 

kongrede çıkıp “eğer bir hatamız olduysa affola” demesi, Galatasaray kültürüne çok uygun bir 

cümleydi. Ayrıca Sayın Abdürrahim Albayrak, şeyden sonra, oylamalardan sonra, tek tek 

insanlara gidip, kendisinin bir hatası olup olmadığını sorup ve hakkının helal edilmesini istedi. 

Bu da çok güzeldi. Biz de kendisine özellikle 2018 yılındaki kongrede olan olaylar neticesinde 

geri çekilmesini, yani mahkemelerden geri çekilmesini tavsiye ettik. Kendisi de bunu 

değerlendireceğini söyledi. 

 

Şimdi Değerli Galatasaraylılar, orada üç tane önerge verildi. Bir tanesi Sayın Metin Sinan 

Arslan’ın bu işi yönetmesi konusuydu. Bu ve onun için genel kurula ve o önergeyi verenlere 

teşekkür etmek lazım. Çünkü 2018 yılındaki genel kuruldan sonra, gerek Metin Sinan Arslan, 

gerekse arkadaşları, çok üzüntülü günler geçirmişlerdi. İkinci önerge kapalı önergeydi. 

Oylamanın olması için ve o da çok iyi oldu. Çünkü niye? 2019 sonuçlarına bakarsanız, mali 

kongredeki özellikle ibra ve ibrasızlık sonucu, 306’ya 310 gibi bir rakam çıktığı için, Galatasaray 

sürekli olarak bunları konuşacaktı, ama kapalı önergelerle, kapalı oylamalarla bunlar 
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konuşulmadı. Galatasaray’a yakışır bir olay oldu. Bunun için bu önergelerde Sayın Hatice 

Günay’ın çok büyük emeği var. Huzurlarınızda kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. Üçüncü 

olarak bir aykırı önerge vardı. Bu aykırı önergeyi, 10’uncu madde ile ilgili veren kişileri size 

saymak istiyorum. Çünkü onlara teşekkür borçluyuz, neden olduğunu arz edeceğim. Bunların 

başında bütün 26 kişi, Burçin Tunçel, Oğuz Ertürk, Kerim Cenani, Kemal Kumkumoğlu, Altuğ 

Özaslan, Damla Kılıçaslan, Ümit Özdemir, Çağatay Altınlı, Sedat Doğan, Bülent Tulun, Tunca 

Karcı, İsmail Sarıkaya, Kerem Sarıkaya, Hasan Arslan, Kemal Taner Günay, Ayhan Özmızrak, 

Deniz Gün Enön, Can Çobanoğlu, Anıl Sekbelli, İsmet Sarıkaya, Fahrettin Can Tezel, Gökmen 

Çetin, Tuba Toprak Tunçel, Övünç İldiz ve Yalçın Can Nemli. Niye teşekkür ettim, biliyor 

musunuz? Bu önerge sayesinde bir şey öğrendik. Demin Sayın Hocam, Asaf Savaş Akat, bir şey 

söyledi. Yüzde 60 dedi, hisse senetleriyle ilgili olan bölüm. Ama Sayın Başkan, geçen Divan’da 

da bir şey söylemişti. Demişti ki Florya ile ilgili size bir gerçeği açıklayacağım. Evet, neydi? 

Faizin, faizinin, faizini ödüyoruz demişti. Orada da 2011 yılında değerli Galatasaray genel 

kurulu, bir yetki vermişti yönetim kurullarına, onun için de Sayın Sedat Doğan ve Refik Arkan 

Ağabeyimin yaptığı çalışmalarla, 2011 yılında verilen bu önergede yüzde 51 hisse senedi ile 

ilgili bir tutum varken, Sayın Başkan bunun aslında teorik olduğunu, pratiğin ise çok farklı 

olduğunu, bu önerge sayesinde Galatasaray genel kuruluna arz etti. 

 

Şimdi ben size bir başka şey daha arz edeceğim. Diğer geri kalan diğer geri kalan kurumlarla, 

Galatasaray arasında bir fark daha var. Nedir o? Bir yatırım şirketinin Galatasaray hisseleri, 

maalesef bir yatırım şirketinin takas bankında duruyor. Halbuki öteki kulüplerde sadece 

teminat olarak alınmış olduğu halde, bizde daha farklı. Bunu da, tabii ki bunların hiçbiri şimdiki 

yönetimle hiç ilgisi olmayan şeyler, onu, bir kere altını çizeyim. Tahmin ediyorum ki, saygıdeğer 

yönetim bunu göz önüne alır. Ben Darülaceze mütevelli heyetinde de bulunduğum için, çok iyi 

bilirim. O nedenden dolayı, Sayın Betül Pasinler’e ve değerli arkadaşlarına da bir teşekkür 

etmek lazım. Çok zor bir görevdir onların görevi. Ama beni Galatasaray’da bir noktaya getiren 

ve Galatasaray’da bana her zaman öncülük eden Allah rahmet eylesin, Anıl Büyükeroğlu’nu da 

rahmetle anıyorum bu arada. Son olarak, size şunu arz etmek isterim. Değerli Galatasaraylılar, 

Covid, her gün 200-250 kişinin öldüğü bir ortamda yaşıyoruz, aşağı yukarı da 30 bin, 25-30 bin 

arası vaka ile gidiyoruz. Bütün dünyada özellikle bakarsanız, son zamanlarda Almanya ve başka 

yerlerde de Covid çok ileri noktaya geldi. Ama size bir müjdeyi veriyorum, Türkiye ve dünya 

için, benim biliyorsunuz bağlı olduğum kurum. Bir çalışma yaptı ve kendi kliniğim yaptı bunu 

ve ben o çalışmayı yürüten insanım ve öğrencilerim de bunun ürününü çıkardılar. Bu ürün, 

virüs yoğunluğunu azaltıyor, bu kanıtlandı ve şeyde kabul edildi, dergilerde. Dün akşam başka 

bir şey çıktı ortaya, bunun müjdesini, Galatasaray Divanı’nda verip, aynı zamanda Galatasaray 

Divan Kurulu üyelerine de bu arkadaşlarım burada, değerli kardeşim, sizin hepinize gerekli şeyi 

yapacaklar. Şunu arz etmek istiyorum. Bu ürün bir sprey olan bu ürün, virüs morfolojisini 

değiştiriyor. Bu çok büyük bir olaydır. Bu Van Gölü suyudur ve çok büyük bir olaydır. Bu, bunu 

da size arz ediyorum. Sizin sayenizde Türkiye'ye ve dünyaya da bunu duyurmuş oluyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hürmetler ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Sayın Ahmet Özdoğan Hocamıza teşekkür ederiz. Sayın İbrahim Ziyal bir şey yapar mısınız?  

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal: 

Sayın Ahmet Özdoğan Hocam, çok teşekkür ediyoruz ben tüm Divan üyeleri adına size çok 

teşekkür ediyorum. Bu ürünü herhalde çıkışta bana sorulacak, nerede dağıtacağız. Tabii. 

 

Ahmet Özdoğan: 

Verecekler, dağıtacaklar, Sayın Divan Kurulu’na. 

 

Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal: 

Çok çok teşekkürler. Ama önce tabii sizin de denemenizi görmek isteriz, biz denemeden önce. 

Peki, teşekkürler, sağ olun.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Gündemimize devam ediyoruz. Sayın Taner Aşkın, lütfederseniz, kürsüye buyurun.  

 

Taner Aşkın: 

Sayın Başkan, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sayın Hanımefendiler, Beyefendiler, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Atamızı kaybettiğimiz bu günde, bu kürsüde özellikle bu hisleri 

yaşayarak sizlere hitap ettiğim için de, hislerimi bir yerde gizleyemezsem kusuruma bakmayın. 

Bu bütün milletimizin üzüntüsü olduğu gibi, bizim de en büyük üzüntümüz, tabii bizlerin daha 

doğrusu. Peşinen özür diliyorum. 

 

Ben öncelikle uzun bir süredir Divan’a iştirak edemiyordum. Bugün, aylar sonra ilk defa 

geliyorum ve bazı şeyleri burada dile getirmek istiyorum. Kimse yanlış anlamasın, 

konuşmalarım asla bir muhalefetle alakası filan ilgisi olmayan bir noktada başlayacak ve öyle 

de bitecek. Sadece Divan’ın bugün içinde bulunduğu durumu sizlere en iyi şekliyle, en anlaşılır 

şekliyle izah etmeye gayret edeceğim ve bazı şeyler de Galatasaray’da bugüne kadar geç 

kalmış da olsa, yapıldığı için, yahut daha doğrusu yapılmaya başlandığı için şunu söylüyorum. 

Gelen yönetim eksik olmasınlar, 100 günlük bir program içerisinde bazı şeyleri 

açıklayacaklarını, yapacaklarını söylediler. Yani şöyle söyleyeyim, belki Z kuşağı olmadığımız 

için bazı şeyleri çok iyi anlayamadık Sayın Başkanım. Net bir açıklama da olduğunun farkındayız 

ama yani Divan’ın burada açıklanması gereken hususların, bazı şeylerin herkesin anlayabileceği 

noktada olması bizi çok memnun edecek. Birincisi bu. Bunu sakın yanlış anlamayın ama olması 

gereken bir husus diye söylüyorum. Şöyle söyleyeceğim, Galatasaray’ın bugün yaş ortalaması, 

yaş ortalaması 55-65 arasında olan 3100 kişinin üzerinde Divan üyesi var. Bakın şimdi nereye 

geleceğim. Hepimiz burada değiliz maalesef. 70-80 kişiyiz. Divan’a layık görülen, asla 

küçümsemiyorum, asla yanlış bir şey söylemiş olmayayım, Özhan Canaydın’ın da adını bir 

kenara koyuyorum. Haddim değil. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı, Allah rahmet eylesin, nurlar 

içerisinde yatsın. Galatasaray Divanı’nın burada yapılmasının doğru olmadığını söylemek 

istiyorum. Galatasaray Divanı, layık olduğu yerde yapılmalı. Galatasaray Divanı’nın üyeleri, 

layık olduğu yerlerde oturmalı. Layık olduğu mekânlarda çalışmalı, layık olduğu yerlerde 
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birbirleriyle kontak kurmalı. Bizler hiçbir zaman, ne olursa olsun, günün şartları ne olursa 

olsun, bakın bugün okulda bunu yapamıyoruz, şartlar belli. Burada da şartlar belli. Ama üç bin 

kişinin üzerinde üyesi olan, üç bin kişinin üzerinde üyesi olan ve tecrübelerinden çok istifade 

edilmesi gereken hususlarda, birtakım insanların bunu Galatasaray’ın önünde görerek, kendi 

PR’larını demeyeyim, yani içten ne geliyorsa, onu düşünerek çıkıp burada konuşma 

yapmalarını bir türlü kabul edemiyorum. Yani birincisi bu. 

 

İkincisi, Galatasaray Divanı’nın bir prestiji var. Galatasaray Divanı’nın bir onuru var. Bir de 

Galatasaray Divanı olmasının, Divan üyesi olmasının birtakım farklılıkları var. Bunları çok iyi 

anlamış olmamız lazım. Biz bunları biliyoruz, bunların içerisinde yaşayarak geldik. Doğrusunu 

isterseniz çok kıymetli insanlar var, çok kıymetli Divan üyesi arkadaşlarımız var. Bakın ama 

gelemiyorlar buraya. Niye? Niye gelemiyorlar? Niçin bir araya gelemiyoruz, niçin uzaktayız, 

niçin bazı şeyleri paylaşamıyoruz? Niçin her şeyi yönetimin üstüne bırakmaya çalışıyoruz. 

Birtakım şeyler burada yönetime aktarılarak, konuşularak, ne bileyim karşılıklı diyaloglarla 

çözülebilecek şeyler var. Bunların hepsi, burada konuşulmakla kalıyor, kürsüye çıkan bir şey 

söylüyor. Hiç de bir şey olduğu yok. Ben yıllardır konuşuyorum. Hiç, bilmiyorum ne oluyor, 

herhalde havaya gidiyor. Ama netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. Biz Divanımızı layık 

olduğu yere taşımak zorundayız beyler. Divan Kurulu üyesi olarak, ben özellikle Sayın 

Başkan’dan ve Sayın Divan Başkanı’ndan özellikle ve hassaten rica ediyorum. Divan Kurulu 

Galatasaray’ın olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir unsurudur. Bu unsuru layık olduğu şekilde 

temsil edelim. Layık olduğu şekilde bu şeyin etkinliklerini hep beraber görelim, bu camiamızın 

şerefidir, izzet-i nefsidir, prensibidir, prestijidir. Bundan asla vazgeçemeyiz. Dolayısıyla çok 

hassasiyetle üzerinde durduğum bu konuda beni anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyorum. 

Birincisi buydu. 

 

Bir şey daha söylemek istiyorum şimdi. Bu da, o da bu kadar önemli. Şimdi bizim Kulübümüz 

biraz evvel Sayın Asaf Hocamız gösterdi. İki gruptan oluşuyor, bir tanesi Dernekler Kanunu’na 

göre Dernek, öbür tarafta da Dernek’in hissedar olduğu bir Sportif AŞ var. Bu, bugün hangi 

noktaya geldi? Asaf Hocamız birtakım şeyleri gösterirken, ben şunu da izah etmek istiyorum. 

Bu önceden tersineydi, yani şöyle, bir Kulüp vardı, bir de Dernek vardı. Söylediğim 2000’li yıllar, 

96, 97, 98, böyle gelelim. Orada bu Sportif AŞ kemiksiz et satan bir kasaptı. Bırakın kemiksiz 

eti, sinirini dahi bulamazdınız. Ve öyle cazip bir noktaya oturtuldu ki, tabii böyle bir şirkete, bir 

stratejik ortak çıktı. O stratejik ortak, yıllarca mukavele imzalandığı günden, mukavele 

feshedilene kadar, Galatasaray’dan alacağını aldı. Alacağını aldı. Ama ne bıraktı? İşte 

arkasındaki bugünleri bıraktı. Orada Dernek her şeyin, her şeyin alınan borcun kefili, hiç 

tereddütsüz, alınan borcun teminatlarını da veren, ayriyeten gayrimenkul teminatlarını da 

veren dernekti. Bugün de aynı şey oldu. Bakın döndük, dolaştık. Nerelerden nerelere geldik? 

Aradan 20 yıl geçti, 20 yıl sonra tekrar aynı noktaya geldik. O kadar tehlikeli bir yerdeyiz ki, 

bakın. Şimdi çok değişik bir konu ama, bu konunun içerisinde olduğu için tekrar oraya 

geleceğim. Bu iş son derece tehlikeli, bakın. Birtakım borçlar var. Çevrilebilir. Birtakım borçlar 

var yüzüne bile bakılamayabilir. Bu işin yükü maalesef bizim Derneğimizin üstünde şu anda. 

Dernek son derece sıkışık durumda, Dernek’in böyle bir geliri yok, sponsorluk anlaşması 
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yapıyorsunuz, stat anlaşması yapıyorsunuz, isim anlaşması yapıyorsunuz. Ne yapıyorsanız 

yapıyorsunuz, bütün gelirlerin hepsi Futbol AŞ’nin üstünde. Sayın Ünal Aysal Bey’in yapmaması 

gereken bir şeydi, o kadar söyledik. Yapmayın bunu, biz buradan buraya geriye döndük. Tekrar 

bizi buralara getirmeyin dedik. Ama Sayın Ünal Aysal Bey’in geçmişte yaptığı en büyük 

hatalardan bir tanesidir. Yüzüne karşı da çok söylediğim için, beis görmüyorum, burada da 

söylüyorum aynı şeyleri. 

 

Tekrar başa geldik beyler. Dernek’in böyle bir geliri yok. Bu borçları ödeyecek bir geliri de yok. 

Ne yapacağız? Ne yapacağız? Soruyorum. Bakın öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu konu 

çok hassas bir konu. Hele bugün içinde bulunduğumuz, sadece Türkiye'nin değil, bütün 

dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ortamda ciddi anlamda, ciddi anlamda çok hassasiyetle 

tartışılması, konuşulması, görüşülmesi ve çare bulunması için ne gerekiyorsa yapılması 

gereken bir husus. Bizim Derneğimizin böyle bir gücü asla yok. Olan bir güç de yok Türkiye'de. 

Böyle bir borcu ödeyecek bir dernek de yok. Ama ne hikmetse, hem borçlu dernek, hem 

garantör dernek, ne oldu, ne kaldı geriye? Öbür tarafta işte biraz evvel söylediğimiz aynı 

AIG’nin durumuna düştük, orada da böyleydi. Peki biz niye uğraştık da bunları ayırdık 

birbirinden, bu tarafa geçirdik. Böyle olmasın diye yaptık. Bu tekrar geldi başımıza şimdi, 

karşımıza çıktı. Ne yaparız, ne ederiz? Ben şunu söyleyeyim. Yönetimin işi çok zor. Elimizden 

gelen bütün desteği Divan olarak vermek zorundayız. Arkalarındayız, yanındayız, 

yanlarındayız. İnanıyoruz ama lütfen rica ediyorum Sayın Başkan, bakın bu Galatasaray’ın 

olmazsa olmaz noktasına gelecek çok önemli bir hususu. Bunu es geçemeyiz, es geçemeyiz. 

Bakın siz bugün her türlü yetkiyi aldınız, ama size soruyorum, bu senetleri geriye almak 

isteseniz bugün, alabilecek krediyi bulabilecek durumda mıyız? Dünyadan konuşuyoruz. Belki 

bulabileceğiz, ama hangi şartlarla bulabileceğiz, ne zaman bulabileceğiz, o zamana kadar bu 

borç nereye katlanacak? Bunların hepsi meçhul beyler. Bunları konuşmak zorundayız, bunları 

tartışmak zorundayız. Bunları buralarda, bu platformlarda başka şeylerle değil, Sportif şöyle 

olmuş, futbolcu bunu yapmış filan, Galatasaray’ın geleceği bunlar değil beyler, Galatasaray’ın 

geleceği, bekası, Galatasaray’ın esas nasıl idare edileceği, ekonomik gücünün ne olacağı, 

ekonomik gücünün olduğu sürece de yerinin neresinin olacağını tartışmamız. Sportif başarı 

bugün olur, yarın olur, öbür gün olur. Bunlar şahıslarla da kaim değil. Kimler geldi, kimler geçti. 

Bunların hepsini bir kenara koyalım. Ama orada Sportif bir şey var. Orada kaldı, bakın biraz 

evvel Vahap Bey bir şey söyledi, eksik olmasın. Galatasaray’da 30 milyon seyirci yok. 30 milyon 

taraftar yok. Sempatizan var. Olsa, olsa, 2-3 milyon. Yıllardır bu böyle. Değişen bir şey yok. Ha, 

şimdi önemli olan şu, geriye kalıyor. Bu işi nasıl temizleriz, nasıl düzeltiriz? Bu hep beraber 

bütün bir camianın yapacağı bir şey. Sayın Başkan, prensiplerinizden bir tanesi, verdiğiniz 

sözlerden bir tanesiydi, bu camiada birliği, beraberliği ve tesanüdü sağlamak. Bence çok rica 

ediyorum. Buraya çok önem verin, ciddi anlamda önem verin. Bakın bu, yani bir eski bir dost 

olarak düşünün, bir abi olarak düşünün, bir üvey olarak düşünün. Benim özellikle bu yaştan 

sonra üzerinde durduğum bir tek şey var. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Başka bir şey 

yok. Ama çıkış yollarını hep beraber bulmak zorundayız. Bir tek elin sesi yok. Birkaç elin sesi 

var. Hele kitle olan Galatasaray’da karşısında hiç kimsenin durma şansı yok. Bunu da ayriyeten 

belirtmiş olayım. Şimdi üzülerek bir şeyi sormak istiyorum sizden. Kusura bakmayın sırf bilgi 
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edinmek için sormak istiyorum. Yakın zamanda bizim Futbol AŞ’de görevli arkadaşlarımızdan 

bir Yönetim Kurulu üyemiz, Sayın Ural Aküzüm, ismini de söyleyeyim, Niğdespor diye bir 

takımın şirket olarak üstüne aldı, birkaç arkadaşı ile beraber, ama şu anda resmi olarak şirketin 

tek idarecisi gözüken, adresi de kendi evi olan, resmi gazetede, Ticaret Gazetesi’nde böyle, 

Ticaret Sicil Gazetesi’nde. Bu neye hizmet ederek yapıldı? Yani şöyle söyleyeyim, eğer bu bir 

altyapı için hizmet ise, bir pilot takım için filansa, denemişi denemeyelim Sayın Başkanım, 

bakın. Beylerbeyi çok iyi bir örnektir Galatasaray’da, çok, çok iyi bir örnektir. Selahattin 

Kardeşim burada olsa, Beylerbeyi’nde neler çektiğini bir anlatsa, inanın size bir şey söyleyeyim. 

Bırakın böyle bir teşebbüsü, yanından dahi geçmek değil, adını dahi ağzınıza almazsanız. O 

kadar kötü bir şeydi. Bunu yaşadık biz. Şimdi tekrardan ipleri bizim elimizde olmayan, ama 

sadece önünde 1481 yazan bir şirket kuruluyor. Bu arkadaş, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi 

değil, Galatasaray Sportif AŞ’nin Yönetim Kurulu, ama orada da yönetici olmuş olsa, oranın 

genel kurulundan böyle bir teşebbüs yapacağına dair belge alması lazım, yetki alması lazım. 

Öyle bir yetkisi yok. Öyle bir yetkisi yok. Bu niye yapılır? Sebep nedir? 

 

Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye profesyonel liglerinde 16 tane takım şu anda 

bu şekilde satılmış vaziyette. Ve devam ediyor, anonim şirket olan bütün şirketler, takımlar 

böyle satılmaya gidiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hepsi anonim şirkete geçecek. Bu zaten 

istenen bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi ben bu işe doğru bakmıyorum Sayın Başkan, bu 

doğru bir şey değil. Yani bunun çok net açıklanması lazım. Bunun ucu nereye varabilir? Peki, 

şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın arkadaşımız bunu yaptı, taraftar grubundan da birileri geldi. 

Onlar da dediler ki, biz de yapıyoruz, hadi bakalım biz de Galatasaray’ın menfaatine, altyapısına 

bunu yapıyoruz. Ne diyeceğiz? Ona var, size yok. Size var, ona yok. Nasıl bir şey bu? Sayın 

Başkanım şöyle bir şey söyleyeyim. Yani topluma hizmet etmek şüphesiz ki çok zor, çok zor. 

Ama bir adım atarken, bir sonraki adımı düşünmek muhakkak gerek. Bunu hassaten 

söylüyorum. Yani ben Ural Bey’in kendisi ile konuşmadım, mesajlaştım sadece, bana daha bir 

şeyin teşekkül etmediğini, bilahare bazı şeylerin ortaya geleceğini ve bana bunları anlatacağını 

söyledi. Doğrusunu isterseniz, teşekkül etmemiş bir şeyin, teşebbüsü yanlıştır. Önce bunun 

doğrusunu, eğrisini tartışacağız, ondan sonra bu işe yürüyeceğiz. Bu pilot takımı olayı da, 

Galatasaray’a ne vermiş, ne vermemiş yani çok vaktinizi almamak için söylüyorum. Galatasaray 

futbol takımında, son 20 senede, son 20 senede, 165 ila 185 arasında, net rakam 

söyleyemiyorum bu arada, ikisinin arasında bir rakam, altyapıdan çıkan ve Türkiye'nin çeşitli 

kulüplerinde birinci, ikinci lig, süper lig dahil, oynayan futbolcular var. 20 senede, 20 senede 

Ozan Kabak koyun bir tarafa, Arda Turan koyun bir kenara, Sabri’yi koyun bir kenara. Vallahi 

beşinci, altıncı insanı bulamıyorum. 11 kişi bulamaz mıydık beyler? 11 kişi çıkmaz mıydı, 

buradan. Gelin bir noktaya, gelin bir noktaya el basalım, söylüyorum. 20 senesinin içerisinde, 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği, altyapı tesislerine, altyapı personeline, altyapı hocasına, 

teknik direktörüne ne masraf etmiş, bir çıkaralım. Bir görelim. Bugün Galatasaray borçlarının 

hangi kısmı, nereden geliyor? Hep beraber bir bakalım. Bir görelim. Bunların hesabı var. Bu 

hesaplar olmadan, yanlış bir şeyler yapmayalım. Bakın Beylerbeyi Galatasaray Spor Kulübü’ne 

çok ciddi, ciddi maliyetlere patlamış bir kulüp. İnanın yani ben yönetimdeydim, hasbelkader, 
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onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz, yani nasıl kurtulduğumuza, şaşırdım. Arkadaşlar, çok zor bir 

şey. 

 

Bakın bir arkadaşı alıyorsunuz, getiriyorsunuz, 3’üncü ligden almışsınız. X kasaba takımının bir 

futbolcusu. Getiriyorsunuz, sen Galatasaray’a geldin, altyapı kulübü, işte pilot takım Beylerbeyi 

diyorsunuz, arkadaş geliyor Beylerbeyi’ne, orada görmediği birtakım şeyleri görüyor. 

Fevkalade memnun hayatından. Hoca bakıyor, diyor ki, bu arkadaşı bir idmana gönderelim, 

Florya’da burada bir idmana çıksın falan diyor, gidiyor arkadaş Florya’da bir gün idmana 

çıkıyor. Ertesi gün geliyor, yemeği beğenmiyor, yattığı yeri beğenmiyor, giydiği terliği 

beğenmiyor. Akan suyun sıcaklığından rahatsız oluyor. Şimdi bütün bunları bir araya 

getirdiğiniz zaman, bu kitleyi yönetmek çok zor oluyor. Bir. Bir de ikincisi, şimdi tabii maddi 

bakımdan sıkıntı yok. Kulüplere destek veriliyor şu anda. Şeyden, bahis kuruluşlarından dolayı, 

bir gelirleri var. Ama biz o zaman o gelirleri de bulamıyorduk ve çok enteresan bir şey 

söyleyeyim. Her maçın masrafını, yani gayet samimi söylüyorum, bu bir şey değil. O kulübün 

yöneticisi olan arkadaşlarımız, Galatasaraylılar ceplerinden ödemek zorunda kaldı hepsi. Böyle 

bir şey, bir macera, burası daha çok büyük bir tehlike. Söylüyorum, o şirketin hisse senetlerini, 

bir şekilde Galatasaray’ın almayacağı ne malum? Bir şekilde o şirketin Galatasaray hisse 

senetlerini aldığı gibi, Galatasaray’ın da o şirketin hisse senetlerini almayacağı ne malum? 

Birilerinin gelip o şirketten, bunları ele geçirmesinin, hangi kanun, hangi maddesinde önlem 

tedbiri var? Çıkalım bunları konuşalım. Böyle bir şey yok. Ticaret Kanunu, istediğimi yaparım, 

dükkân da açarım, mal da satarım. Hisse senedi de alırım. Bunların, bunların bir cevabı olması 

lazım. Ve özellikle bakın, çok yanlış anlamayın, muhalefet diye tekrar ediyorum. Altını çizerek 

söylemiyorum. Bunların tartışılması gereken konular olduğu için buraya getiriyorum. Buraya 

taşıyorum, bakın çok samimi söylüyorum. Muhakkak ki Sayın Başkan’ın bu konuda bir bildiği 

var, bir şeyler söyleyecek. Ama rahatsızlık belli bakın, kulüpler yasasında daha ortada yıllardır 

konuşulan bir şey var, Meclis gündemine kadar geldi, şimdi tekrar geri taşınıyor, taşınmaya 

uğraşılıyor daha doğrusu, böyle bir istikrarsızlığın olduğu bir yerde, böyle bir şeyi 

Galatasaray’ın içerisine sokmak, Galatasaray’ın adını buraya yazmak, kusura bakmayın benim 

kitabımda yok, ama elimden ne gelir, onu bilemem. Fakat bunun için sonuna kadar mücadele 

ederim. Galatasaray’ı böyle yerlerde görmek istemiyorum. İstemiyorum derken şunu da 

söyleyeyim. Kendi adıma konuşuyorum, ama zannediyorum ki, benim gibi çok Galatasaraylı da 

bu şekilde düşünüyor. 

 

Son olarak sözlerimi bitirirken bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın Başkan, bir şeffaflıktan 

bahsediyoruz, o şeffaflıkta galiba biraz eksiklikler var. Benim anladığım kadarıyla, şimdi ben 

buradan bakıyorum, evet şeffaf, camdan karşıki tribünleri görüyorum. Ama bazı şeyleri 

göremiyoruz. Burada tartışılması gereken çok önemli şeyler var. Mesela bir sponsorluk 

anlaşmasından bahsediliyor, işte 10 yıl, 750 milyon lira falan filan gibi bir rakam telaffuz 

ediliyor. Beş senesi var, beş senesi yok. Tamam, eyvallah. Ama olan beş senenin ne olduğunu 

bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Galatasaray’da bu konuyu bilmesi lazım gelen herkese sorduğumu 

rahatlıkla söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. Size sormadım. Niye sormadım biliyor 

musunuz? Sizin vereceğiniz cevabı biliyorum. Biliyorum. Yani en basitinden bana şunu 
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söyleyeceksiniz, diyeceksiniz ki “Taner Bey kusura bakmayın, bu gizli kapaklı bir şey değil, ama 

borsa buna müsait değil. Dolayısıyla ben buna cevap veremem.” Bunu söylediniz zaten 

buradan ayriyeten, onun için de sormadım, söyleyebilirim. Şimdi burada nedir, ne değildir? 

Hiçbir şey belli değil. Yani ne oldu? Nakit mi geldi? Ne zaman gelecek? Bunun yani ödenen 

paranın sadece 40, veya 50 milyonu Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne intikal ediyor, veya 

75 milyonu intikal ediyor. Ana rakamdan söylüyorum geriye. Peki, Dernek’in dişinin kovuğuna 

gitmez bu. Dernek’te bunun, yani ödeyeceği borçlara bakıyorsunuz, sponsorluk anlaşması 

yapıyorsunuz, sponsorluk anlaşması, Galatasaray Derneği’nin tamamen aleyhine olan bir şey, 

o şartlarda gelen para olduğu gibi öbür tarafa gidiyor. Yani şimdi, orasında değilim işin 

esasında, fakat bilmemiz gereken net şu, bu nasıl bir anlaşma, kimle yapıldığı da bizi enterese 

etmiyor. Beni enterese etmiyor şahsen, ahmetle, mehmetle, şudur, budur. Beni enterese 

etmiyor. Ama bilmek istediğimiz bir şey var. Bu şartlar nedir? Neden buraya geldi? Bu, 

şeffaflığın bir noktaya kadar, evet tamam flu olması, eyvallah. Tamam. Ama bazı şeyleri 

açıklıkla konuşmamız, açıklıkla tartışmamız lazım, Sayın Başkan, kusura bakmayın, bu yani 

Galatasaraylıların, Galatasaraylıların özellikle Divan’ın muhakkak bizlerin, hiç değilse, 

kıyısından, köşesinden bir şekilde haberdar olmamız lazım. Yanlışlıkla bir şey yapabiliriz, 

yanlışlıkla bir şey söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, yok yere ortam yaratabiliriz, 

sanal bir ortam çıkar ortaya. Bunu illa ki net bir şekilde bize gelin, ya kuruşu şudur, lirası budur, 

falan filan değil. Prensip olarak şunlar, şunlar böyle olacak deseniz, o bile yeterli. Ama hiçbir 

şey bilmiyoruz. 

 

Evet, ben sözlerimi burada noktalıyorum, beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür 

ediyorum, saygılar sunuyorum.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Taner Aşkın’a teşekkürler. Ben Divan toplantılarıyla ilgili Divan yönetimimizi ilgilendiren 

konuda cevap verme hakkımı saklı tutuyorum ama, önce Sayın Başkan herhalde bu Niğde 

Futbol Kulübü ile ilgili ve diğer konularla ilgili söz alacak. Buyurun Sayın Başkan. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Saygıdeğer Galatasaraylılar, Sayın Aşkın’ın bahsetmiş olduğu konularla ilgili sizleri 

bilgilendirmek istedim. Birincisi, evet doğrudur. Zaten seçim zamanı da söyledik. Yeni bir futbol 

sistemi, Galatasaray’ı ileriye götürecek, yeni bir futbol sistemi kurmak peşindeyiz. Bu sistemin 

önemli bir parçası da, Galatasaray altyapısında yetişen oyuncularımıza rekabetçi liglerde 

oynama ve bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Çünkü biliyorsunuz işte, 19 ile 21 

arası geçiren arkadaşlarımız, genelde bilabedel başka takımlara kiralanıyor, bazıları 

oynatmıyor, kiralayan takımlar, orada gelişemiyor, dolayısıyla A takıma da almak için hazır 

olmadıkları için o ara süreyi bu oyuncularımız kaybediliyor, belki Galatasaray’ın kazanacağı 

birçok genç yeteneği, o ara yaşlarda kaybediyoruz. İkincisi de, Anadolu’da, işte mesela nasıl 

Kerem Aktürkoğlu alt ligden geldi, Taylan alt ligden geldi. Böyle oyuncuların, bir ön takımla 

Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve A takımda, idmanda değil, orada bilfiil 

oynayarak gelişmesi ve hazır halde gelmesi gibi bir hedefimiz var. Bahsetmiş olduğunuz 
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herhalde yani hep muhalefet olarak algılanmasın dediniz. Asla öyle bir algım yok. Burada her 

söylenen teklifi, eleştiriyi ve uyarıyı son derece olumlu ve faydalı buluyorum, Galatasaray ve 

bizim yönetimimiz, bu tür sizler gibi kıymetli üyelerimizin bize tavsiyeleri ve önerileriyle daha 

da güçleniyor, biz bunları asla negatif bir şekilde, arkasında Galatasaray niyeti olduğu 

müddetçe, aksi takdirde, hiç asla düşünmüyoruz. Onu da rahat olun lütfen. Şimdi 1481 Futbol 

Grubu, Beylerbeyi macerasını da ben de biliyorum, hasbelkader, o zaman 2002 yılıydı, ben de 

rahmetli Başkanımız Özhan Canaydın’ın yönetimindeydim, Yönetim Kurulu’ndaydım. 

Beylerbeyi projesinden farklı bir projedir bu. Galatasaray logosu ve markasını asla 

kullanmayacak ve Galatasaray’ın herhangi bir hisse sahipliği yoktur. Bir ilişiği yoktur, 1481 

Futbol Yatırımları AŞ ile rica ederim. 

 

Burada Galatasaraylı işadamlarının, Galatasaray’a hizmet için koydukları yatırım, ilk raundu 

bitti, yani birinci yatırım raundu bitti, belli bir minimum yatırım tutarı ile çok kıymetli 

Galatasaraylı işadamları buraya girdiler. Bu da Galatasaray’ın tek bağı, bundan sonra da 

alacağımız kulüplerle, Galatasaray’ın oraya oyuncu kiraladığı veya kiraladığı takdirde, 

oyuncunun 11 de oynama garantisi alması, takımda. Ve oradan geri transferinde de çok cüzi 

şartlarla, Galatasaray’a geri dönmesi şartları, avantaj olarak. Bunun dışında da 

Galatasaraylıların orada pişmekte olan, yetişmekte olan oyuncularımızı, görebilmeleri için de, 

Galatasaray televizyonunda bu takımın yayın hakkını alarak, yani zaten orada bir yayın yok, o 

ligde. Galatasaraylıların izlemesi için, Galatasaray televizyonunda da maçlarını yayınlamayı 

düşünüyoruz. Bunun dışında yurtdışında da birkaç takımla görüşmemiz var. Yine bu hissedar 

arkadaşların, kulüple hiçbir ilgisi olmadan, hisse olarak, bir sistemdir bu. Dolayısıyla böyle bir 

risk yok Galatasaray açısından. Yatırımcılar, yatırımcı arkadaşlarımız, son derece bağımsız, 

dedike hesaplar yapılmış şekilde orayı yönetiyorlar. 

 

Şeffaflık dediniz, başından beri söylüyorum. Biz burada patron değiliz, patron Galatasaray 

üyeleri, onlar adına burayı en iyi şekilde temsil etmeye ve en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. 

Evet çok büyük zorluklar var. Siz de söylediniz. Niye tekrar o noktaya döndük derseniz, 

düşünme ve hareket biçimimizi değiştirmediğimiz için. Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için, 

bütçemizden, gelirimizden fazla harcadığımız için, bugün de farklı, bugüne kadar hiç farklı 

davranmadık. Hep daha fazla harcadık, gelirler büyüdü, borçlanma kabiliyetimiz arttı, daha 

fazla borç aldık ve hem Kulüp’ü, hem de sahibi olduğumuz Sportif AŞ’yi aynı şekilde bu borç 

batağına bizler soktuk. Yani burada kimseye suç bulamayız ve alkışlarla soktuk. 

 

Biz burada bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız, önlemlerimizi ona göre 

almaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki, hemen yarın alalım. Ama biliyorsunuz bizim içerisine girmiş 

olduğumuz birtakım kontratlar, oyuncu kontratları, birtakım sponsorluk anlaşmaları vesaire 

bunların yenilenmesi, veya iptal edilmesi, hukuki olarak hemen gerçekleşmiyor. Yani biz 

takımımızın bütçesini ufaltmak istiyoruz. Çok ciddi hamleler yaptık, ama işte biliyorsunuz 

ücreti yüksek arkadaşlarımız var. Onlar da haklı olarak, bir kontrata imza atmışlar, hani biz 

ücret düşüreceğiz dediğimiz zaman, o kontrattan vazgeçmiyorlar gibi. Ama önümüzdeki sene 



32 
 

sanırım yani bilançolarımızda ve kâr zarar hesaplarımızda daha gelirine göre harcama yapan 

bir yapı oluşturmuş olacağız. 

 

Sportif AŞ ile ilgili, haklısınız, yeterince bilgi verilmiyor. Bunun iki şeyi var, bir tanesi Divan 

kurullarımız biliyorsunuz televizyondan canlı yayınlanıyor. Böyle kapalı oturumlar yaparak, 

daha detaylı bilgileri paylaşmak isteriz. Zaten ben Divan kurullarının da bazen canlı 

yayınlanmasının, çünkü Galatasaraylılar dışında, canlı yayınlanmasının camiamıza, rekabetçi 

dezavantaj getirdiğini, camiamızın bütün sorunlarının, aynen sosyal medyada olduğu gibi, 

ortalıkta tartışılmasının Galatasaray’a zarar verdiğini düşünüyorum. Burada takdir Divan 

Heyeti ve üyelerimizindir. Orada biz onların herhangi bir teklifi gelirse, her türlü konuyu, 

üyelerimize şeffafça detaylı bir şekilde paylaşmaktan imtina etmeyiz. Burada dediğiniz gibi 

şeffaflık adına bizim asla, kasıtlı olarak bir bilgi saklamamız söz konusu değil. Ama takdir 

edersiniz ki, bizler de şahsen sorumluluk taşıyoruz. Bazı bilgileri paylaşmak, bu 

sorumluluğumuzun yerine gelmemesi anlamına gelebilir, özellikle kamuoyuna açık 

platformlarda. Ama üyelerimizin her şeyi bilmesi gerektiğini zaten düşünüyorum. Yapmayı 

planladığımız tüzük değişikliğini hızlı yaparsak, Kaan Bey de defalarca söyledi. Bir mali yıl 

uyumlanması olacak. Yani dolayısıyla mali genel kurullarımızda, artık yıl yıl, hem Sportif’i, hem 

bağlı şirketlerimizi, hem de Kulübümüzü, elma elma karşılaştırma şansına sahip olacağız.  

Zaten bu yapılan Bankalar Birliği anlaşması gereği de, Sportif AŞ’de bugüne kadar yapılmayan 

bir bütçe disiplini oturtma mecburiyeti var. Bu bütçe genel kurula sunulacak ve Galatasaray 

Spor Kulübü genel kurulu da aynı yıl olduğu zaman bu bütçeleri zaten bana göre en önemlisi, 

ana hissedar olan Galatasaray Spor Kulübü olağan genel kurullarında, Sportif bütçesinin de 

paylaşılması ve onun da tartışılması, en az Galatasaray Spor Kulübü’nün tartışıldığı kadar 

detaylı tartışılması Galatasaray açısından önemlidir.  

 

Divan Kurulu’na önem vermeye gelince, biz son derece önemli görüyoruz. Bunu daha önce de 

söylemiştim. Burası bizim ayda bir de olsa, Galatasaraylılarla buluşma, onları bilgilendirme, 

onların eleştirilerini dinleme ve ona göre kendimizi düzeltmek, veya yeni projeler üretmek için 

bir fırsat olarak görüyoruz. Divan’ın düzgün olması, Divan’a katılımın yüksek olması, çok arzu 

ederiz, bu konuda Galatasaray Spor Kulübü ve Divan Başkanımızın uygun göreceği herhangi bir 

aksiyon olursa, tam bir aksiyon ne alınması istediğinizi söylemediniz ama, bunu tartışırsınız 

aranızda, biz seve seve Kulüp olarak buna aracı olur, yardımcı oluruz. Okulda biliyorsunuz 

Tevfik Fikret’te, yapmak pandemi sebebiyle sıkıntılı, bir de tabii orası da çok değerli bir yer, 

orayı da yıpratmamak lazım. Tarihi bir yer yani. Orayı da dikkatli olmak lazım, ama buranın 

daha kalabalıklaşacağı, buranın daha düzgün ve Galatasaray’a yakışır bir Divan olmasına vesile 

olacak önlemler varsa, seve seve bunlara yardımcı oluruz, onun için önerilerinizi Divan 

Başkanımızla tartışırsanız, Divan Başkanımız da bize getirir, biz Divan kurullarını çok önemli 

görüyoruz. Onun için de farkındaysanız, her Divan Kurulu’nda bir arkadaşım gelip, detaylı 

şekilde yaptığı çalışmaları anlatıp, sizlerin beğenisine, eleştirilerine sunmaya gayret 

gösteriyoruz. Son olarak Sayın Başkanım, cevap verdim, ama bir konuda bilgilendirmek 

istiyorum. Bu konu da çok son zamanlarda, camiamızın gündemini meşgul etti.  
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Tabii ki buyurun.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Biliyorsunuz bizim bir müzemizin bulunduğu bina var, Beyoğlu’nda eski postane binası, bu bina 

yanılmıyorsam 2003 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından rönove edilmiş, yatırım 

yapılmış, daha sonra Üniversite’ye, Galatasaray Üniversitesi’ne kiralanmış, burada bizim hem 

Galatasaray Spor Kulübü’nün bir katında, bir katında da Galatasaray Lisesi’nin müzesi var. 

Burada bizim herhangi bir fiili Galatasaray Spor Kulübü olarak anlaşmamız ve bağımız yok. 

Sadece Üniversite’nin sahipliğindeki PTT binasında, bize verilmiş bir alanda, biz Galatasaray’a 

ait olan değerli, tarihi eserlerimizi sergiliyoruz. Burada yeni bir protokol imzalandı, 

Üniversitemizle, Vakıf’la, Lisemizi de hep birlikte konuşuyoruz, burada bizim ana amacımız 

şudur. Orada müze yapmak için, bizim sahip olduğumuz eserlere ihtiyacı var, Üniversitemizin 

orada. O eserlerin de korunması ve doğru şekilde korunuyor olması bizim için çok önemli. Şu 

anda bu anlaşma detayları sonuçlanana kadar, gerekli, yani Galatasaray’ın çok değerli 

eserlerinin tarihinin korunması için, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar, müzemizin 

kapılarını kapattık, ziyaretçi almıyoruz. Arşivimizi kapattık. Sorun çözülene kadar, sorunun da 

iletişimle, açık, şeffafça çözülebileceğini ümit ediyoruz. Ama biz şu anda eşyalarımız kilitli ve 

koruma altındadır, bunu da sizin bilgilerinize arz etmek istedim. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Burak Elmas Başkanımıza çok teşekkürler. Bu Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı, 

Galatasaray Kültür Merkezi olarak geçen, yani tarihi postanedeki müzemiz bu anlamda, bu çok 

önemli bir konu, çünkü Galatasaray, Ali Sami Yen Bey’in arşivi dahil, bizim çok kıymetli 

evraklarımız, kupalarımız, şiltlerimiz, orada yer alıyor. Bu konuda Saygıdeğer Yönetim 

Kurulumuzun gösterdiği hassasiyete ben hem gençliğimde, okuldayken o müzenin bizim İnan 

Kıraç salonu olarak şu anda bir toplantımızı yaptık. Oradaki okul müzemizde, o envantere, 

yazımız güzel olduğu için kaydederdik. Önemli bir vakitlerimizi geçirirdik orada, Ferhuzat, 

rahmetli Ferhuzat Hocamızın, Ali Oraloğlu büyüğümüzün yönetiminde, denetiminde, 

dolayısıyla orada çok önemli, Mektep ve Kulüp zaten etle tırnak gibi birbirinden ayrılamaz, 

bütün arşivi, tarihi orada yatıyor açıkçası, bu konudaki yönetimimizin hassasiyetine teşekkür 

ederiz. 

 

Şimdi Divan toplantılarına ilişkin konuya ben kısaca yani bu konu aslında bizim tartışacağımız 

bir konu. Sadece ben pandemi şartlarının hâlâ yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Biz 

bu toplantının tabii ki yerini, zamanını biz karar vereceğiz. Biz üyeler, Divan üyeleri, yaklaşık 

Kulüp hazırununun yüzde 27’sini oluşturuyoruz. Yaş ortalamamız da 67’ye, yani 25 yıla tüzük 

değişikliğini, 30 yıldan Divan üyeliğinin, 25 yıla inmesi ile şu anda yüzde 66,8, yani pardon, yaş 

ortalamamız 67 yaşına ortalama olarak inmiş durumda. Burada söz konusu olan 2650 üyeden 

bahsediyoruz. Bir 350 de kaydı kapalı üyelerimiz var. Yani aktif üyeleri alırsak, 2650 üyeden söz 

ediyoruz. 

 



34 
 

Şimdi geniş kapsamlı, biz aslında üç kere anket yaptık. İki kere İrfan Aktar büyüğümüz 

başkanlığındaki yönetimde, bir seferinde de önceki Divan yönetiminde, Sayın Eşref 

Hamamcıoğlu başkanlığındaki yönetimde, ben üçünde de vardım. Üçünde de çarşamba günü 

olarak çıktı.  

 

Şu var. Biz bunu cumartesiye aldığımızda ben şahsen katılımın iki misline çıkacağını 

zannetmiyorum. Pandemi şartları dolayısıyla zannetmiyorum. Artı, cumartesiye aldığımızda da 

o gün kısmen de ailenin kendi yani gerek çocuğu olanlar, çocuklarını bir yerlere taşıyacaklardır. 

İşte kurstur, sportif aktivitelerdir, ailesine ayıracaktır. Benim şahsi görüşüm, hiç söylemekten 

imtina etmem, çarşamba rutininin devam etmesidir. Ama bu konuda pandemi şartlarında ne 

yaparsak yapalım, bizim, ben Taner Ağabey’in söylediğini çok iyi anlıyorum, o şöyle, bir 500-

600 kişilik toplantıları arzu ediyor, yani çok geniş katılımlı aile toplantılarını, pandemi 

şartlarında bizim o rakamlara genel kurullarda dahi, yani ki, üç yılda ancak yapabildik, yani iki 

tane gecikmiş, ertelenmiş genel kurulumuz vardı. Şöyle bir rakam vereyim. İlk gün 16 Ekim’de 

850 katılım oldu, bunların 600, aşağı yukarı, 306 şey oylamasında, mali oylamada 310, 306 

olduğuna göre, 600’ü katıldı. Yani 250 kişi salona bile girmeden, yemek yiyip gittiler, 

arkadaşlarını gördüler, sohbet ettiler. 

 

Ben açık sözlüyümdür, yani lafı da çok eğip bükmek istemiyorum. Ha burada nedir, 

konuşmaların uzaması, o insanların haklı gerekçeleri de vardır. Ben onu da kabul ediyorum. 

Şimdi bizim burada yaptığımız toplantılar, dört-dört buçuk saati buluyor. Aslında bir maç süresi 

dışında yaptığımız çok değerli görüşmeler oluyor. Fakat biz insanları kapalı bir ortamda 

mektepte, İnan Kıraç veya Tevfik Fikret salonunu ayırmıyorum, kapalı bir ortamda ne kadar 

tutabiliriz? Keza burada ne kadar tutabiliriz? Bir dört saatlik toplantı süresi. Genel kurullarda, 

15, 16, 20 saate varan süreler. Burada biraz yani çuvaldızı da kendimize batırmamız lazım. Etkin 

toplantı tekniğini, verimliliği artıramazsak, biz cumartesi de yapsak, akşam saati de yapsak, 

salonu da değiştirsek, lüks bir otel balo salonunda da yapsak, rakamların ulaşabileceği şu anda 

rakamlara bakıyorum, özür dilerim. Şu anda pik noktasında, 67 Divan üyesi, 10 Kulüp üyesi ve 

üç misafir olmak üzere, 80 kişiyi bulduk. 120’yi, 130’u bulacağızdır. Daha farklı yani daha farklı 

bir katılım, pandemi şartlarında çünkü insanlar bakın bir herhangi bir ben excuse, bir mazeret 

dile getirmiyorum. Siz ne yaparsanız yapın, kapalı ortamlardan daha uzunca bir süre uzak 

duracaklardır. Özellikle uzun toplantılarda, hatta yeni bir gelişme var, bilenleriniz vardır. 21 

Ekim 2021 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik, ismi de İçişleri 

Bakanlığının Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Burada genel 

kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi için yönetmeliğe bir 

madde eklendi. Dernek, şirket toplantılarında olduğu gibi, dernek toplantılarında da hibrit 

model, yani nasıl şirket toplantılarına gittiğimizde, fiziki bir katılım var. Bir de sportif AŞ’nin 

genel kurullarına katılan üyelerimiz, burada görüyorum kendilerini. Çok iyi biliyorlar. Bir sürede 

elektronik ortamda katılanlar için, uzaktan erişimle katılanlar için bir süre veriliyor, daha sonra 

hem fiziki katılım, hem de elektronik oylamanın sonuçları konsolide edilerek tutanağa geçiyor. 
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Bu dernekler yönetmeliğinde de bu değişiklik yapıldı. Tabii Ankara ile de İçişleri Bakanlığı ve 

Sivil Toplumla İlişkiler birimiyle de bu konuda temaslar yapılıyor. Bu konuda derneklerde de 

size bu imkânı veriyor. İlle yapın demiyor, ama özellikle pandemi şartlarında bu hibrit model 

sağlıklı mıdır? Bunu da sizlerle tartışacağız. Önümüzdeki tüzük çalışmalarında, burada nasıl 

ilerleyeceğimiz konusunda, Aralık ayında yapacağımız toplantıda daha detaylı olarak 

konuşuruz. Ben toplantı akışını bozmamak için, özellikle onu belirtmek istiyorum. Bir de 

herkesin ajandasına işleyebilmesi anlamında, Aralık ayı toplantımızın gününü burada 

konuşmakta yarar var. Bizim ikinci çarşamba rutinimizde, Aralık ayının 8’ine geliyor, fakat 

9’unda özellikle bizim Avrupa Ligi gruplarında Lazio ile Roma’da maçımız var. Dolayısıyla bu 

9’unda yapacağımız toplantıya da Saygıdeğer Yönetim Kurulumuzdan önemli sayıda katılım 

olacaktır. Üyelerimizden de olabilir. Avrupa yani maç yasaklarında ne durumda olduğunu 

bilmediğim için, böyle çekinceli konuşuyorum. Ama Yönetim Kurulumuz katılacaktır. 

Dolayısıyla bu toplantıyı 15 Aralık günü, 15 Aralık Çarşamba günü icra edeceğiz. Şimdiden 

ajandanıza işlemenizde yarar var. Yerini de bilahare bildireceğiz. Şu anda salon tespitini şu 

anda belirtmek istemiyoruz. Yani muhtemelen büyük ölçüde burada olacaktır ama, yine de 

ihtimalli konuşmakta yarar var. 

 

Gündemimize devam edecek olursak, ben Sayın Serhat Özalemdar’ı kürsüye davet ediyorum. 

 

Serhat Özalemdar: 

Sayın Divan Başkanım, Divan Kurulu ve Sayın Üyeler, benim asıl konuşmak istediğim konu, 

Taner Ağabey bahsetti onu ama, Başkan ona herhalde es geçti, cevap vermedi, sponsorluk 

konusuna.  

 

Gerçi kendisi dışarı çıktı ama, hah tamam pardon. Bir iki tane merak ettiğimiz konuları var. Bir 

tanesi Kemerburgaz durumu, inşaatı ne olacak, ne bitecek veya bazı üyeler orası çok sorunlu, 

bununla ilgili bir bilgi verilmesini istiyorum. Bir de bundan evvelki yönetimde bir Divan 

toplantısında, Sayın Dursun Özbek burayı ortaklaşa benim katkı vermemle birlikte yapalım diye 

bir teklif sunmuştu.  

 

Sayın Eşref Hamamcıoğlu da başkanla bir buluşalım, fakat sonra Mustafa Cengiz böyle bir şeye 

ihtiyacımız yok dedi. Bilmiyorum sizin o konuda Dursun Bey’in bayağı bir şeyi var. Onunla bir 

görüşüp, yani örnekleri de var, mesela Nevzat Demir Tesisleri dendi. Böyle bir şey yapılırsa, 

işte Dursun Özbek Tesisleri filan gibi. Bilmiyorum değerlendirmek size düşer. 

 

İkincisi bu Riva’nın ilk başta bir para aldık, 500 küsur milyon lira, kırdırmıştık onu. İnşaat devam 

ettikçe para gelecekti ama bunun akışı hakkında da bir bilgi alırsak memnun olurum. Yani nedir 

inşaat veya bir televizyondaki bizim Galatasaray Televizyonu’nda bununla ilgili inşaat durumu 

nedir? Nasıl satılıyor, ediyor mu filan gibi bilgiler bize ulaşırsa sevinirim. 

 

Sponsorluk konusu zaten bir bu olay imzalandıktan sonra, bir sürü arkadaşımızla konuşuyoruz. 

Orada net siz de cevap vermediniz Taner Ağabey’in sorusuna, gerçekten bu anlaşma 10 yıllık 
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filan değil, istediğiniz zaman bunu feshetmek durumunda, bir senelik bile değil anlamı çıkar. 

Bir de burada pek detayına girmek istemiyorum, ama yapılan şirket hakkında bankacılardan 

öğrendiğimiz bir sürü dışarıdan öğrendiğimiz hatta o şirketin…  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Serhat Özalemdar, şimdi biz halka açık şirketin bir…  

 

Serhat Özalemdar: 

Girmiyorum zaten Sayın Başkan.  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Bence cevap hakkı doğuracak ve duyumlarla bence hareket etmemekte yarar var.  

 

Serhat Özalemdar: 

Biz de net olmadığı için, zaten merak ettiğimiz için soruyoruz Sayın Başkan ama.  

 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Elmas: 

Net olmayan nedir şirket konusunda, açık söylerseniz cevap vereyim. Yani şirketlerin kuruluşu 

ile ilgili dediniz ya. 

 

Serhat Özalemdar: 

Şirketlerin kuruluşu ile değil, anlaşma yapılan şirketle ilgili. Yani o zaman duyduklarımı 

söyleyeyim. Yani bu şirketin başka bir yabancı menşeli bir ülkede birisine satılma durumu 

varmış diye söylentiler var. Katarlı bir firmaya. Bu şirketin bankalar tarafından pek şey itibar 

görmediği şu aralarda konuşulan şeyler. Dışarıda bizim üyelerle konuştuğumuz şeyleri 

söylüyorum. Bunlardan dolayı NEF ile yapılan bu anlaşmada da net bir açıklama yapmadığınız 

için, ben de bunları sormak şeyinde kaldım.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

 (Uzaktan konuşuyor, tam anlaşılmıyor.) … sponsorluk anlaşması yapılan firmanın ortaklık 

detaylarını ve banka borçları detaylarını araştır.... yani biz alacağımız paraya bakarız. O zaman 

herkesi, yani potansiyel bu söylediğiniz suçlama…  

 

Serhat Özalemdar: 

Suçlama değil ki bu.  

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Söylediğiniz dedikodular her şirket için geçerli olabilir. Her şirketi oturup burada mali yapısını, 

ortaklık yapısını incelememiz lazım. Bu Galatasaray…  

 

Serhat Özalemdar: 

Bu bizim görevimiz değil, sizin yönetim olarak sizin göreviniz zaten.  
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Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Bize güvenmiyorsanız o zaman burada her şeyi inceleyelim, yani her dedikoduya cevap vermek 

de bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz, Galatasaray’ın .... doğruyu yapmak. Her dedikoduya 

cevap verirsek. Yani Galatasaray’a da aykırı olması, sizi çok iyi anlıyorum. Ama sizlerden de 

ricam bu tür dedikodulara kulak vermeyin, eğer böyle bir şey, sponsorumuza da ayıp oluyor. 

Daha önce de geçen hafta söylendi burada, özür dilerim kestim lafınızı. Ben sonra cevap 

veririm. 

 

Serhat Özalemdar: 

Neyse. Yani bunu ben de eski bir Divan Kurulu üyesi olarak çok etrafım olduğu için, 47 senedir 

de bu kulübün içindeyim. Hep konuştuğum kimseler, hiç kimse net bir şey bilmediği için ve 

bunlar konuşulduğu için ben de onların sanki bir temsilcisi olarak bunu dile getirdim burada. 

Yani Taner Ağabey’in de sorduğu aynıydı. Başka bir konu yok. Teşekkür ediyorum. İyi günler. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Serhat Özalemdar’a teşekkür ederiz. Sayın Başkan buyurun. Hayır, hayır, cevap hakkı 

doğdu. 

 

Kulüp Başkanı Burak Elmas: 

Serhat Bey’in kıymetli konuşmasını dinledim. Bir, şimdi Taner Bey’e cevap verdim. “Biz halka 

açık bir şirketiz, burası canlı yayınlanan bir toplantı olduğu için, arzu ederseniz bir kapalı 

ortamda, Galatasaray’ın tüm detaylarıyla ilgili sorduğunuz sorulara cevap verebiliriz” dedim. 

O cevabı vermiştim. Belki dikkatinizden kaçmış. Riva için sorduğunuz sorunun da cevabını, 

daha önce bir Divan Kurulu’nda arkadaşlarım anlattılar. Televizyonda da anlatıldı. Dolayısıyla 

burada para akışı ile ilgili durumun çok iyi olmadığını, indirgenmiş nakit akışı ile bırakın para 

almayı, faizin faizini ödediğimiz için, üstüne belki de para ödememiz gerektiğini söylemiştik. 

Bu konuda çalışıyoruz. 

 

Kemerburgaz’la ilgili çalışıyoruz, şu anda çalışmaların detayları tamamlanmadan size burada 

afaki bir şey söylemek istemem. Dursun Başkan’la da çok yakın temastayız. Projenin başlangıcı 

ve devlet kademesinde takibi için, hatta bazı bakanlıklara beraber gittiğimiz de oldu, sağ olsun 

o da bize çok yardımcı oluyor. Sadece Dursun Başkan değil, tüm başkanlarımızın ve tüm 

Galatasaraylıların yetkinliklerinden faydalanmak bizim ana hedefimiz, Galatasaray dediğiniz 

gibi birlikte güçlü, biz bir yönetime Galatasaray’ı kapatmayacağımıza zaten söylemiştik. 

 

Kemerburgaz’ın yapımı ile ilgili çeşitli finansman modelleri var. Burada taşın altına elini koymak 

isteyen Galatasaraylılar olursa, çok büyük bir sevinçle onları da projelere dahil eder, 

Galatasaraylıların onların yaptığı hizmeti takdir etmesini sağlarız.  

 

Şimdi bu sponsorluk işiyle ilgili anlamadığım bir şey var. Galatasaray senelerdir sponsorluk 

anlaşması imzalıyor. İmzalanıyor. Bir şirket Galatasaray için taşın altına elini koymuş, ekonomi 
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bu kadar zor olduğu bir ortamda, Galatasaray’a sponsor olmuş. Bunlar konuşuluyorsa, ben 

firmamı bir daha Galatasaray’la yan yana getirmem, yani biz sponsoru dövmek için mi 

buradayız, sponsor bulmak için mi buradayız? Yok banka borcunu ödememiş, yok içinde başka 

şey varmış. Daha önce siz Türk Telekom sözleşmesini gördünüz mü? Yani daha önce hangi 

sponsorluk sözleşmesinin içini gördünüz? Yani bir sponsor, işte böyle kaçırılır. Sizden ricam, 

geçen hafta da burada söylemiştim. Aslında Taner Abi de söyledi. Divan Kurulu üyesi olmanın 

belli sorumlulukları var. Tamam mı? Bu canlı yayınlanan bir toplantı, burada söyleyeceğiniz her 

konu, dışarıda Galatasaray’ı bağlar, Galatasaray adına konuşuyorsunuz, lütfen hem 

oyuncularımızla ilgili, hem rakiplerle ilgili, hem de bize büyük değer katan, bu ekonomik 

şartlarda Galatasaray’ın arkasında duran sponsorlarla ilgili lütfen burada konuşurken dikkatli 

olalım, camia içerisinde de çağrım, artık Galatasaray’a destek veren kurumları sorgulamaktan, 

herkese potansiyel Galatasaray’ı kazıklamak için Galatasaray’la bir araya gelmiş 

muamelesinden lütfen vazgeçin. Eğer bize direkt bir suçlamanız varsa bunu söyleyin, ama bu 

Galatasaray’ın yanında duran şirketlere, Galatasaray’a hizmet eden insanlara bunu yapmayın, 

onların da aileleri ve onların da bir iş konusunda bir repütasyonları var. Bunları zedelemeyelim 

kendi hırslarımız için, sizlerden tekrar rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Sayın Salih Özçakır ile devam ediyoruz. Buyurun.  

 

Salih Özçakır: 

Değerli Galatasaray ailem, hepinizi hürmetle selamlarım. Bugünkü konuşmam bir rica olacak. 

Sayın Başkanımdan, Yönetim Kurulu’ndan, kendilerine geç de olsa başarılar diliyorum. Tüm 

seçilen Yönetim Kurulu ve üyelerine, bu başarılarınıza bir başarı daha katmak, benim içimde 

korkunç bir yara var. Bir kara leke var. Ben bir hukukçuyum. Bir kötü hukuk seri davalarımız 

var. Ben bugün Alpaslan Ağabeyimin vefatını öğrendim. Belki bir 50 yılı brövesi olan 

Galatasaraylı olarak yarın da benim ölümümü duyacaksınız. Ama orada Galatasaray adasında 

bir kadeh içemediğimden dolayı, kendimi çok mutsuz, öbür taraftan ben yine konuşmaya 

devam edeceğim. Bu kadar sevgili başkanlarım bu işe el attı. Ben hukukçuyum, her şey hukukta 

bitmiyor. Bu, bu kadar büyük camianın beyinleri var. Bir masa başında toplansınlar, bırakın 

Türkiye'de hukuk yavaş ilerliyor. Tamam. Biz ama büyük camiayız, kendi hukukumuzu yaratıp, 

bu işi halletmeliyiz. Bana hak veriyorsanız çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Salih Özçakır’a özlü konuşması için teşekkür ederiz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Reha 

Ünsal. Size geçmiş olsun diyorum, ben geç öğrendim. Sağlık problemleriniz olmuş, acil şifalar 

diliyorum. Sizi de aramızda görmek çok mutlu etti bizi, buyurun. 

 

Reha Ünsal: 

Teşekkür ederim, pek sık aranıza gelen biri değilim zaten. Ama oldukça eski bir 

Galatasaraylıyım, 1954 yılında Bebek’te başladım, hâlâ da devam ediyorum. Aslında Bebek’te 

başlamam da, 2011 yılına kadar da hep Galatasaray formasında şeyler dahil, masterler 
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kategorisi dahil, 56 yıl hep Galatasaray formasını taşıdım, lisansiye olarak, kendimi kısa bir 

şekilde tanıtmış oldum. Çünkü ben buraya ikinci defa çıkıyorum. 60 küsur yılda, benim çıkma 

sebebim, biraz eskiye dayanan bir konuşmanın şahidi olmamdan dolayı geliyor. 

 

2016 yılı Şubat ayında başkanımız Dursun Bey’in şeyine, Point Oteli’ne Selim Akel ile gitmiştim. 

Aslında görüşmeyi yapacak kendileriydi. Ben de özellikle Galatasaray Adası’na meraklı biriyim, 

Arnavutköy doğumluyum, adanın karşısındaki ilkokulda okudum. Galatasaray Adasına 

Bebek’ten transfer olarak gittim. Spor hayatımda Galatasaray Adası’ndan şeye, Kalamış 

tesislerine götürüldüğünde, mecburen sonuçlandı, çünkü ben oralıyım, hâlâ da Bebek ve 

Arnavutköy’de ikamet ediyorum. 

 

Şimdi o günkü konuşmalarımdan sonra duyum olarak, demişler ki yani isme gerek yok. Reha o 

konularda niye devreye girdi, o konuları bilir mi filan şeklinde. Ben bilirim, bilmiyorum 

demiyorum, ama ben konuşmalara şahit oldum diyorum. Onun için onu açıklamak için geldim. 

O günkü konuşmalarda Riva vardı, Kemerburgaz vardı, otel vardı, hatta Florya vardı, bir de 

Galatasaray Adası vardı. Galatasaray Adası’na gelinceye kadar ben normal bir şekilde dinledim, 

Galatasaray Adası’na geldiğinde, biraz daha heyecanlandım. Çünkü Galatasaray Adası’nın 

yıkılması, adeta benim evimin yıkılmasıydı. Ada’nın karşısında geçirilmiş yaşamım var. Sekiz 

yaşındayken, kürek çekerek oraya gittik, denizi, boğazın en serin yeriydi. Bilen bilir. O konuda 

da biraz daha derin bilgi istenildiğinde, o zaman Dursun Başkan ben bu konuyu, konuları tek 

başıma halledemem, bir danışman olarak Sayın Duygun Yarsuvat Ağabeyimi kullanırım, ona 

danışırım dedi. Bana biraz tuhaf geldi, çünkü Galatasaray’a, tamam bir duayendi. Fakat tuhaf 

geldi, çünkü başkanlık mevkiine seçilmiş, yetki almış bir kişi, kendi başına da bazı şeylerde daha 

rahat karar vermesi lazım geldiğine inanıyorum. 

 

Ayrıca da yani Kemerburgaz’ın tetkik edildiği söyleniyor, Riva’nın durumu biraz yavaş gitmekle 

beraber gidiyor kabul edebilirim. Riva’ya nasıl gittin derlerse, Galatasaray Sporcular Derneği, 

oraya bir tur düzenlemişti, sporcu arkadaşlarımla beraber gittiğimde, hatta daha evvel orada 

büyük bir faaliyet oldu, işte şu kadar binanın yapılmakta olduğu söylenildiğinde, biz gittik 

oraya, iki tane bina vardı sadece. Galiba onu söyleyen arkadaşımızdan hariç, başkanımız birkaç 

zaman sonra, biraz daha tenzil ederek rakamı, daha olabilirliği olduğunu zannettiğim bir rakam 

verdi. Ama iki tane beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Kemerburgaz’a gitmedim. Bazı konularda 

birçok kişi burada iyi niyetle konuşuyor, ama yani biraz daha ciddi tetkik edilmesi lazım 

geldiğine inanıyorum. Sadece Galatasaray Adası konusunda her zaman konuşabileceğimi 

zannediyorum. 75 yaşındayım, 75 yıldır da Galatasaray Adası’na çok yakın ilgim var. Adeta 

karşısında oturuyorum. Her gün içim sızlıyor, hatta kendi kendimizi biraz ele vererek, oranın 

yıktırılmasına sebebiyet olmamız, inanılmayacak bir şey, yani evimi gelip yıksanız şu anda, bu 

kadar üzülmeyebilirim. İşte bu konularda size bir bilgi vermek istedim. İleriki bu konuyla ilgili 

Sayın Başkanımız burada yok, olmayan biriyle ilgili daha fazla da konuşmak istemiyorum. Ama 

bu konularla ilgili detaylı bir araştırma yapılacaksa, her zaman her yerde duyduğumu, 

gördüğümü söyleyebilir, yemin edebilirim. Ama sadece bugün benim özellikle durduğum konu, 

Galatasaray Adası’ydı, diğerlerini Kemerburgaz’ı da görmüştüm, tetkik etmedim. Ama 
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konuşmaları dinlediğim için de o konuşmaların ne olduğunu, her yer ve her şekilde 

açıklayabilirim. Her zaman huzurunuza bundan sonra gelmeye de gayret ederim. Yani ben 

Galatasaray’ın Galatasaray Spor Kulübü’nün, spor kelimesinin altını highlight ederim, çünkü 21 

sene aralıksız aktif olarak iki branşta spor yaptım. Şu anda burada kendisi yok, ama daha 

başkaları da bilir. İsim olarak oldukça bilinen biridir. Mesela Ahmet Şenkal arkadaş bilir, orada 

Remzi var, o bilir. Ama tam takım arkadaşım da, 15 sene Semih Haznedaroğlu’ydu, çok bilinen 

bir isim. Semih’e sorabilirsiniz. Kendisinden izin almadım ama, 15 senede aynı şekilde o benim 

birkaç sene önümden giden bir ağabeyimdi. En son büyükler kategorisinde de en az 10 sene 

beraber spor yaptım. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Reha Ünsal çok kıdemli bir sporcu kökenli, hem yüzme, hem kürek, biz kendisini sutopu 

evet, kendisine teşekkür ederiz. Ben toplantılarımızın selameti için bir iki konuda şey yapmak 

istiyorum. 

 

Özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bizim, biz şu anda Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 

yani bizim Galatasaray Topluluğu’nun Dernek kısmının Divan Kurulu’nu yapıyoruz, icra 

ediyoruz. Ve bizim iştirakimiz olan yüzde 60, yüzde 25 altın hissesi, A grubu hissesi ve yüzde 

35 de halka açık B grubu hissesi, yüzde 60’ına sahibiz, Sportif AŞ’nin dolayısıyla buradaki 

konuşmalar bazen iç içe geçiyor. Ben üyelerimizde herhangi bir özellikle bir kasıtlı şey 

yapıldığını zannetmiyorum. Yani biz Galatasaray’ı çok sevdiğimiz için, bazen insan sevdiğini de 

boğarmış, sık boğaz edermiş. Fakat SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, yani şimdi Kulüp’ün 

Dernek kısmı, bazen gözden kaçırabiliyoruz. Dernekler Kanunu’na bağlı ve İçişleri Bakanlığı, 

Sivil, Dernekler Masası dediğimiz eski deyimle, eski ismi. İçişleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla 

İlişkiler birimi. Şirketler kısmına gelince, Türk Ticaret Kanunu’na tabi. Halka açık şirketimiz 

Sportif AŞ ise SPK mevzuatına bağlı ve bunların her ikisinin bir tek ortak paydası var. İştirakler 

anlamında ikisi de hem Asaf Savaş Hocamızın şu anda sözcülüğünü, başkanlığını yaptığı, 

Denetim Kurulumuzun bizim Yönetim Kurulu ile birlikte seçimimizde, Kulüp seçimimizde 

seçtiğimiz, Denetim Kurulu’nun denetimine tâbi, hem de bağımsız denetçinin denetimine tâbi. 

Şimdi burada, neyi ne kadar konuşacağız? Şimdi biz üyeler olarak ben de sonuçta bu heyetin 

başkanlığını, şeref duyarak başkanlığını yaptığım şeyde, sonuçta ben de bir Divan üyesiyim, 43 

yıllık üyeyim. 

 

Olayları en dibine kadar bilmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız, çünkü biz Galatasaray’ın yaşayan 

sahipleriyiz aynı zamanda. Ancak bir yandan da yönetimlerin ve bizim buradaki konuşmalarda 

elimizi, kolumuzu bağlayıp, dikkat etmemiz gereken halka açık şirketin bilgilerini burada 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda KAP’a bildirilmeden, paylaşılması ciddi anlamda maddi 

tazminat ve idari para cezalarına yol açacak bir olay.  

 

Bizim bu dengeyi tutturmamız lazım, ben hepinizden hassaten bunu rica etmek 

durumundayım, bir kardeşiniz olarak. 
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Bu dengeyi nasıl tutturacağız? Şimdi Sayın Başkan burada, yani biz seçildiğimizde de bir 

Yönetim Kurulumuzda, Sayın Yönetim Kurulumuzla bir müzakere yaptık, yani bir konuştuk. 

Divan toplantıları zaten uzunca bir süre geçmiş dönemde, artık onu genel kurulda ibralaşmada, 

ibrasızlaşmada iki günde yapıldı ve yeterince konuşulduğu için, ben geçmişi çok kurcalamak 

istemiyorum.  

 

Ha konuşacağım çok şey var. Ama konuşmaktan şu anda imtina ediyorum, anlayabileceğiniz 

nedenlerle. Çünkü, geçmişteki olaylara takıldığımızda bu bize bir ayak bağı oluşturuyor. Ben 

şahsım adına konuşuyorum. Çünkü geçmiş yönetimden devam eden bu heyette iki kişiyiz. Ha, 

geçmişi unuttum, affettim mi derseniz, o bende saklı kalsın. Şimdi burada yapacağımız olay, 

neyi ne kadar bileceğiz? Şimdi bu toplantıların devamı için açık konuşayım, bir risk teşkil ediyor. 

Ben burada kimseyi korkutma, ürkütme şeyinde de değilim. Divan üyesi, en az 25 yıl kıdemli 

üyeler olarak, neyi ne kadar yerini ve zamanını konuşmakta tabii ki özgürüz, ama bunun 

zamanlamasını ve yerini, zamanını da tayin edecek tecrübedeyiz. Onun için zaten Divan üyeliği 

bir kulübün en yüksek danışma kurulu olarak oluşturulmuş durumda, yoksa Dernekler Kanunu 

ve Galatasaray’da bunun tarihi yapısı var. Yani bu Ateş-Güneş bölünmesinden itibaren 

büyüklerimiz, yüksek istişare, yüksek murakabe heyeti anlamında, bu kurulu kurmuşlardı. 

Başka hiçbir kulüpte yokken bizim büyüklerimiz bu konuda bir ön almışlar, kulüpte tekrar 

bütünleşmeyi sağlamak için. 

 

Neyse, yani ben burada tarih dersi vermek şeyinde de değilim, bununla ilgili yeni üyeler için 

bir eğitim dokümanı da Divan Kurulu olarak önceki dönemde hazırladık, ama şey olmadı, bu 

seçimler, geciken seçimler, ertelenen seçimler, buna mani oldu. 

 

Şimdi dolayısıyla buradaki konuşmalarımıza azami dikkat etmeliyiz, burada tabii ben sizlerin 

Galatasaray duyarlığınıza ve şeyinize bırakıyorum. Yani sonuçta burada Divan Başkanı olarak 

ben sınıf başkanı değilim, yani sen sus, şunu konuş, şu kadar konuş. Hayır. Bu önce kendime 

sonra size hakaret telakki ederim bunu. 

 

Şimdi bu konuda açıkçası, yani yönetimimizden de Sayın Başkan’dan değil ama, birtakım 

Yönetim Kurulu’ndan acaba toplantıları kapalı mı yapsak, yani arşiv kaydı alıp, daha biz 

seçildiğimizde zaten bir gün arayla seçildiğimiz için bu konuyu çok net konuştuk ve sonuçta şu 

karara vardık. Galatasaray’da yüksek düzeyde eleştiri kültürü vardır, ama bu aile toplantısını 

kamuya kapattığımız takdirde, çok daha fazla şüpheyi celp edecektir. Dolayısıyla açık, 

Galatasaray Televizyonu’ndan ve Galatasaray mecralarından Youtube kanalından 

yayınlanması konusunda hemfikir olduk ve şu ana kadar da bunu uyguluyoruz. Ancak bu 

konuşmalar, özellikle halka açık şirketle ilgili konular hassas bilgiler olduğu için, burada o 

bilgileri Sayın Yönetim Kurulumuz istese de vermesi mümkün değil. Ha o anda KAP’a bir 

bildirim yapar, ondan sonra açıklayabilirler. Yani o anlamda da bu konuda ben özellikle 

hassasiyet gösterilmesini, tekrar rica etmek durumundayım. 

 

Şimdi görüşmemize devam ediyoruz. Listedeki son konuşmacımız Sayın Selim Akel. Buyurun. 
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Selim Akel: 

Sayın Divan Kurulu Başkanı, Sayın Üyeler, Sayın Galatasaraylı üyeler, Sayın Başkan, şimdi Aykut 

Başkan çok doğru şeyler söyledi. Maalesef bu açık bir toplantı, kapansa başka türlü, açık olsa 

başka türlü, ama demin Sayın Burak Elmas’ın söylediği gibi, maalesef benim 65 senelik 

Galatasaray maceramda, bilhassa artan bir tempoda, çoğu hatalar alkışlandı, halının altına 

konuldu ve bugünlere geldik. İçinde bulunduğumuz durum, hiç hoş bir durum değil. Lütfen 

bunu ufak kelimelerle, ne şey yapalım, böyle yumuşatalım, ne cici bir hale getirelim, değil. 

Bunu ben birkaç keredir söylüyorum. Galatasaray bir finansal çöküşte. Şimdi bir müessese bu 

noktaya geldiği vakit, bazen kendine olan zorlamaları, draje yapıp yutmaya çalışıyor. Ben hem 

inanış olarak, hem bilgim olarak, hem de bir Galatasaraylı olarak, bunu hiç doğru görmüyorum. 

Antipatik de olsa maalesef böyle kendime bir rol seçmek durumunda kaldım. Bunu isteyerek 

seçmedim, ama birisinin bunları ortaya koyması gerekiyor.  

 

Şimdi ben geçenlerde tahmin ediyorum bir üç hafta, bir ay kadar evvel, Sayın Denetim 

Kurulu’na çok kapsamlı bir rapor gönderdim. Onu tabii göndermek de bir macera oldu, 

Galatasaray’ın e-maili aldı, almadı, bir savaş verdim. Yani Asaf Savaş Hocamla, onu gece yarıları 

arayarak, kendisiyle olan doktora hocam olmasının verdiği şeyle, hızla, bana kızmıştır, 

uyarmıştır, belki kötü şeyler söylemiştir, söylesin, dert değil. Sonunda ulaştırdım ama perişan 

oldum. Yani bir kere Sayın Başkanım, bu yaptığımız hatırlarsanız ilk Galatasaray’daki 

pandemiden sonraki şeyde, işte çok büyük atılımlar yapıyoruz, elektronik, e demek ki bir yerde 

bir hata var. Yani bunu da bilhassa dikkatinizi çekmek isterim. 

 

Şimdi bir konu var. Beni çok rahatsız eden. Ben Galatasaray’da, seçilen yönetimlerin çok büyük 

hatalar yaptığını gördüm ve bunların hiçbir zaman da mesuliyetini taşımadılar. Şöyle oldu, 

evvelden iki sene, şimdi üç sene, güzel vakit geçirdiler. İşte kendilerine göre meşhur oldular, 

tarihe adlarını yazdırdılar. Bir iz bıraktılar ve sonra yapılan hatalar da kaldı, ondan sonraki 

yönetimler onun altında ezildi. Bu arta, arta, arta, arta. Bugünkü duruma geldik. 

Hatırlarsanız sizin Başkanlarla ve Divan Kurulu Başkanları ve Yardımcıları ile yaptığınız 

toplantıdan sonra, Prof. Hamdi Yasaman buraya geldi, daha kürsüye çıkarken, dedi ki, beyler 

dedi, artık dedi kılıç kırılıp kının içinde kalmaz dedi. Kendisi söyledi. Ki biliyorsunuz Hamdi 

Yasaman da kimseleri kırmaya çalışmayan benim çok eski arkadaşımdır. Yani demek ki bazı 

şeyler değişmeye başladı. İşte Taner Bey çıktı, bütün olayları söyledi. Artık insanlar konuşmaya 

çalışıyor. Bu sefer de Sayın Divan Kurulu Başkanımız, aman diyor konuşurken dikkat edin, işte 

üfleyerek şey yapın. Şimdi bunlar birbirini tutmuyor. Hangisi? Şimdi ben çok açık bazı şeyler 

söyleyeceğim bugün. Zaten Sayın Asaf Savaş Akat’a gönderdiğim ben raporun başkanımdan 

rica ediyorum. Bütün Galatasaraylı üyelere dağıtılsın. Evvelden bir mektup yoluyla biliyorsunuz 

bir dağıtım vardı. Ben bu raporun bilhassa dağıtılmasını istiyorum. Bakın konu çok basit. Sayın 

Reha Ünsal ve ailesi, çok enteresan bir şekilde, bizim babalarımızdan başlayan, yüz yılı aşkındır, 

birbiriyle tanışan iki aile. Reha benim hem sporcu olarak değil ki, gerçekten örnek bir sporcu 

karakterine sahiptir, etik olarak ve insan olarak da çok takdir ettiğim bir insandır. Zaten bundan 
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dayanarak, kuvvet alarak, Sayın Dursun Özbek ile olan Point Otel’deki toplantıya beraber 

gelmesini rica ettim. 

 

İyi ki de öyle yapmışım, bugün neden Reha geldi bu kürsüye çıktı? Şunu söylemek istedi, 

hatırlarsanız bizim iki günlük o maraton toplantımızda, ikinci günde bütçe tartışılırken, ben 

Sayın Dursun Özbek’e keşke bugün kendisi burada olsaydı, ben isterdim onun gözlerine baka 

baka bunları söylemeyi, demiştim ki, Başkan bilhassa Galatasaray olayı bir felakete gidiyor, 

belli. Ben işletmeciyi de tanıyorum. Galatasaray’a çok büyük hataları var. 24 saat orada müdür 

tutacaksınız, ondan sonra sanki hiçbir şeyden haberiniz yok gibi de davranacaksınız. Bir kere 

bu etik değil ya, siz kendi menfaatlerinizi korurken, işleten kimsenin de menfaatini korumak 

zorundasınız. Zaten bunun başka türlüsü bize yakışmaz beyler. Sayın üyeler, olmaz. 

Şimdi ben Dursun Başkan’a söylediğimde, vallahi ben o konuda hiçbir şey yapamam, Duygun 

Abi bana çok kızar. Ya dedim, şaka mı yapıyorsun sen?  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Şimdi bundan önceki iki başkanımız, pardon Selim Bey. 

 

Selim Akel: 

Ama siz bana bakın Sayın Başkan, her seferinde bu tekrarlamayı yapıyorsunuz. Dursun Bey 

burada değil, ne yapayım?  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır, şimdi burada söz konusu olan, önceki dönem diyebilirsiniz, bakın verdiğinizde, biri 

Saygıdeğer Duygun Yarsuvat vefat etti.  

 

Selim Akel: 

Peki, X ve Y diyeyim ki, herkes anlasın. Olmaz ki böyle bir şey. Bir şey söyleyeyim mi, bu şekilde, 

bu şekilde beni kesmeyin, olabilir, yani vefat edince eylemler bitmiyor. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır, bir dakika, bir dakika şimdi Duygun Yarsuvat büyüğümüz vefat etti, dolayısıyla kendini 

savunabilecek durumu da yok. Onu ayırıyorum. Dursun Özbek de burada değil.  

 

Selim Akel: 

Yani biz Sayın Duygun Yarsuvat vefat etti diye biz onun söylemediği bir şeyi mi söylediğimi 

zannediyorsunuz. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır. 

 

Selim Akel: 

Ama bu yanlış yaptığınız. Her vefat edenle olaylar bitmiyor ki.  
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır, kendilerini savunabilecek, vefat edip de ben aklandı, arındı demiyorum, bakın. 

 

Selim Akel: 

Yani, lütfen benim şeyimi kesiyorsunuz, bütün konuşma şeyimi kesiyorsunuz. Lütfen yapmayın 

bunu. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır, hayır, lütfen. Burada söz hakkı doğuracak bizim tüzüğümüz ve iç tüzüğümüz belli, 

müsaadenizle ben o maddeyi okutuyorum, üyelerimizin.  

 

Selim Akel: 

Ya lütfen bunlarla vakit yapmayın, kaybettirmeyin. Yani siz bunlarla vakit kaybedip, benim 

bütün konuşma şeyimi değiştiriyorsunuz. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır, özellikle en az geldiğiniz dört toplantıda, bu konuyu özellikle yapıyorsunuz.  

 

Selim Akel: 

Ben özellikle yapmıyorum. Ben konumu anlatmak için bunları söylemek zorundayım, Sayın 

Başkan, bunları söylemeden biliyorsunuz olaylar insanlara bağlıdır. Onların kim olduğunu 

söylemeden nasıl anlatacağım? Böyle bir şey var mı? Böyle bir metot var mı dünyada?  

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Bakın. 

 

Selim Akel: 

Ya müsaade edin de ben konuşmama devam edeyim. Beni şey yapmayın yani, tempomu 

düşürmeyin. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır, bir dakika. Toplantının yönetimi Divan Başkanlığı’ndadır bakın, görüşmelerde genel 

düzen maddemiz çok açık. Kişilikle uğraşılamaz.  

 

Selim Akel: 

Ya benim kişilikle uğraştığım yok. Sadece isimle uğraşıyorum, ben kişilikle uğraşmıyorum. Yani 

yanlış konuşuyorsunuz. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Aynı noktaya geliyor ve bütün toplantılardaki olay o. Yani şimdi sizin Galatasaray hassasiyeti 

ile ben art niyet aramıyorum. Başlıyorsunuz, fakat kişilere, kişilere takıldığınız için, olayları 

anlatın. 

 

Selim Akel: 

Siz detaylara takılıyorsunuz Sayın Başkan. Hayır, kişilerdir olayı yaratan. Onun için o olayı kimin 

yarattığını söylemek zorundayım. İsim vermeden olmaz, gölge oyunu oynamıyoruz burada. 

Lütfen. Devam edebilir miyim? 

 

Şimdi efendim dedim ki bir başkan, neden başkan seçilir? Problemleri halletme kabiliyetinden 

dolayı seçilir. Yoksa bu bir oyun değil, yani bu bir vakit geçirmek için sarf edilen bir zaman değil. 

Sen dedim, lütfen bu problemi halletmek zorundasın. İşte o bana kızar, oy kaygısıyla onun 

oyunu arkamda hissedemem, desteğini hissedemem, bu olmaz, böyle bir şey. İşte olursa da 

bu hale gelir ve tabii ki hiçbir dediklerimiz dinlenmedi ve sonunda Galatasaray’ın başına 

gelenleri biliyorsunuz. Herhalde kendi ayağına kurşun sıkıp da kendi malını yıktıran tek spor 

kulübü olarak da tarihe geçtik. Yani böyle bir rezillik olur mu ya? Ben utanıyorum bunları 

söylemeye, bunları konuşmaya utanıyorum.  

 

Sonra tekrar ben konuşma yapmadan, Sayın Başkan sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim 

misali, işte açık bir konuşmadayız, televizyon bizi dinliyor, o zaman kapatın, fişi çekeyim ben. 

Yani ya konuşacağım, ya konuşmayacağım. Kusura bakmayın, bunun ortası yok dünyada. Biz 

konuşmaya konuşmaya bu hale geldik. Konuşmaya, konuşmaya hep birlikte Riva’yı elimizden 

çıkarma gafletini gösterdik, yanlış yönlendirildi üyeler, tabii üyelere de payını veriyorum. 

Üyeler daha bizim mal varlığımızın nerede olduğunun farkında değiller. Kaç tane üye 

Galatasaray’ın mal varlığını gezdi? Lütfen. Yok. Kaç tane dedim. Sizi tebrik ediyorum, demek 

benimle birlikte iki ettik fena değil. Yani size söyleyeyim mi toplasanız 50 kişiyi bulmaz. Bu 

utanç vericidir, lütfen gerçekleri söyleyelim kendi kendimize, artık bırakalım bu kibarlığı. 

 

Ben o sizin anladığınız demek kibarlıkta bir insan değilim, kabul ediyorum, ben bu rolü de 

üzerime alıyorum. Böyle birisi de lazım, bu topluluğa. Şimdi bakın olay şudur. Birisi bir hata 

yaptığı vakit, bunun sonucuna katlanır. Ben Sayın Denetim Kurulu Başkanı burada, kendisi. 

Sayın Asaf Savaş Akat, Sayın Başkan burada. Ben şikâyette bulunuyorum. Bunu yapan kimse 

bilinçli olarak yapmıştır ve en son toplantıda bir de beni töhmet altında bıraktı, sen doğruyu 

söylemiyorsun dedi bana. İşte, Reha geldi, tanığım olarak, biz ikimiz de bir dava açılırsa, yeminli 

tanıklık yapmaya hazırız. Tamam? Zaten bunun bir dava meselesi olmasını da istiyorum. Ben 

Galatasaray Kulübü Başkanı’ndan, Ada’yı yıktıran kimseye karşı, tazminat davası açmasını talep 

ve rica ediyorum.  

 

Çok net. Bu madem kayda geçiyor ve şayet bu kişi bilinci yerinde olarak, kasıtlı olarak bunu 

yapmışsa ve ödemek istemiyorsa da bu kişinin Kulüp’ten de çıkarılmasını istiyorum. Bu da 

kayda geçiyor herhalde. Çok net konuşuyorum değil mi? Bakın, benim yazdığım Denetim 

Kurulu raporunu siz gördünüz mü Sayın Başkan? Sayın Asaf Savaş? Evet. Orada Kemerburgaz’la 
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alakalı ben size bilimsel noktaları getirdim, ama madem böyle, üzülerek görüyorum, siz hâlâ o 

projeye devam ediyorsunuz. Kemerburgaz bizim seçtiğimiz bir arazi değil Sayın Başkan, 

Kemerburgaz bize empoze edilmiş bir arazi. Bir spor kulübünün kullanmasına müsait olmayan, 

biliyorsunuz spor kulüpleri daima düz arazileri isterler. Bunun bir sebebi vardır. Buna 

topografik uyum derler. Topografik olarak bir arazi uygun değilse, sizin yaptığınız yatırım bir 

kere anormal yükselir. İkincisi unutmayın o arazi bizim değil ya, yani biz kendimizin olan 

Selahattin Beyazıd Başkan’ın bize hediye ettiği muazzam şeyi, bir ipotek ambarı gibi mahvettik, 

rezil ettik. Bakın geçenlerde bir televizyon kanalında, Çin’de futbol okulunu gösterdiler, 

bilmiyorum görenleriniz var mı? Galiba Bloomberg’deydi, 100 den fazla, 10 bin tane talebi, ya 

biz bunun ufağını yaratabilirdik. Ben Sayın Faruk Süren’e de kaç kere söyledim. Hiç kimse bunu 

dinlemedi. 

 

Gittiler bankadan para almak için, ne var? Riva. Çak Riva. Kontr garanti. Ne var? Riva. İşte sonuç 

bu. Şu anda Riva elimizde olsaydı, 350-400 milyon dolardı. Gitti. Para gelmediği gibi, üzerine 

para ödeme durumumuz var. Bakın burada tekrar sizden rica ediyorum Sayın Başkan, lütfen 

Florya’yı satmayın, lütfen üyeler olarak, artık bir tane bile malımızın satılmasına karşı çıkalım. 

 

Yeter. Size mal varlığı durumumuzu kısaca anlatayım, rezaleti anlatayım. Riva gitti. Florya’yı 

maalesef sizin yönetiminiz de satmaya uğraşıyor, yapmayın. Bir kere daha altını çiziyorum. 

Satmayın. Mal satılmaz. Satılan mal yerine konulmaz. Tamam mı? Bakın Galatasaray Adası’nın 

bütün tapusu bize ait değildir. Oranın bir kısmı bizimdir. Daha oradaki problemler bitmediği 

için, yakında orada başka problemler çıkacak. Hani bugünlerde çok meşhur bir laf var ya, 

çökülme olayı. Onlar başımıza gelecek. Size ben her sefer buraya çıktığımda, ne söylüyorum? 

Sayın Başkan gidin, işletmeciyle konuşun, yapılıyor mu? Yapılmıyor. Çünkü siz hukukçular, 

bacağından çeker. Benim babam da çok meşhur bir hukukçuydu. Hep şunu söylerdi. Oğlum 

derdi hayatta üç tane meslek karşına çıktığında, çok kork derdi. Bir derdi, avukatlar. Kendisi 

avukattı. İki derdi, doktorlar, üç bankacılar. Bunlar hep senin kötü gününde yanında olacaklar 

derdi. Haklıymış. 

 

Bir de çok meşhur lafı vardır muhakelenin, en kötü anlaşma, en iyi davaya bedeldir, hele 

adaletin artık çöktüğü bir ülkede. Bugün adalet var mı? Ben göremiyorum, arıyorum ama. Daha 

dün Adalet Sarayı’ndaydım, içi dolu, sirk gibi. E zaten bir Adalet Sarayı doluysa, demek ki çok 

büyük problem var demektir memlekette. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Akel, toparlıyorsunuz herhalde. 

 

Selim Akel: 

Toparlamaya çalışacağım. Şimdi benim ricam lütfen Asaf Savaş Akat Bey’e verdiğim raporun, 

Sayın Başkan, bütün Galatasaray üyelerine, kaç bin kişi varsa, gönderilmesi. Biz 2019 

senesinde, Galatasaray’ın mal varlığına ait bir proje hazırladık. Kimse haberdar bile değil, 

hayretle bakıyorum. Orada her şey izah edilmişti. En son bu Galatasaray Adası’nın yıkımına 
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sebep olan, Başkan’la alakalı da bütün, kendisine gönderdiğim 27 Ocak 2018’de gönderdiğim 

bir e-mail var, cevap bile vermek zahmetinde bulunmadı. 

 

Yani bir e-mail geldiği vakit, hele bir Divan Kurulu üyesinden, nezaketen bir kere buna bir cevap 

verilir. Katılıyorum, katılmıyorum. Evet, hayır. Şimdi bunları yapan bir kimsenin bir şey 

söylemeye hakkı var mı? Beni töhmet altında bıraktı. Tanığı da getirdim. Bugün dedi ki evet, 

ben de oradaydım. Her şey söylendi. Size şikâyetlerimi ve isteklerimi de belirttim. Artık sizden 

bir cevap bekliyorum. 

 

Bir de beni çok rahatsız eden bir şey var Sayın Başkan, hatırlarsanız siz seçildikten sonra 23 

Haziran’da Büyükelçi Uğur Arıner’le bir toplantı yaptık, siz bir bütün mal varlığımızla alakalı bir 

komisyon kuracaktınız. Ben de olacaktım. Ama ne sizden bir cevap alabildim, biliyorsunuz. 

Bugüne kadar da hiçbir adım atmadınız. Bunun da bilhassa altını çizmek isterim. Efendim çok 

teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Selim Akel, teşekkür ederiz. Asaf Hocam bir dakika. Sayın Selim Akel, şimdi babanız da 

çok kıdemli bir üstat olduğu için, rahmetler diliyoruz. Şimdi burada biliyorsunuz ki, genel kurul 

kararlarına itiraz mümkün ve her üyeye verilmiş Medeni Kanun’da bir yükümlülük var. O gün 

eğer o toplantıdaysa, bir ay içinde, öğrendikten sonra da dahil olmak üzere her halükârda üç 

ay içinde, genel kurul kararlarına itiraz mümkün. 

 

Anladığım kadar, geçerli nedenleriniz olması lazım ki, bu genel kurul kararlarına itiraz 

edemediniz. Ben onu anlıyorum.  

 

Selim Akel: 

Ben yurtdışındaydım, zaten raporu okursanız orada yazıyor. Elinize geçerse okuyacaksınız. Ben 

yoktum. Çok yoğun bir şekilde Afrika dağlarında dolaşıyordum.  

 

..... 

Bize geldi mi? Bize geldi mi mail? 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Hayır. 

 

..... 

Bize de gönderin o maili lütfen. 

 

Selim Akel: 

Şeye gönderdim, tabii profesyonel olarak ilk önce Denetim Kurulu’na gönderdim. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 
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Asaf Hoca uygun görürse şey yapar. 

 

Selim Akel: 

İşte Asaf Bey, Sayın Başkan, bugün açıkça söyledim ki bütün Galatasaray üyelerine uygun 

görülüyorsa, dağıtılsın diye. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

O takdir onlara ait.  

 

Selim Akel: 

Bence çok büyük faydası var. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Buyurun Asaf Hocam. 

 

Denetim Kurulu Üyesi Asaf Savaş Akat: 

Evet, Sayın Başkan, Değerli Üyeler, çok zamanınızı almayacağım. Selim arkadaşımızdan şey 

geldi. Daha evvel sözlü olarak da bunların bir bölümünü anlatmıştı. Maalesef şey, bilgi işlem 

sistemimizin duvarı, antiviral duvarı etkili bir şekilde, bize gelmesini geciktirdi. Ay başında 

geldi, şeyden, mail. Burada uzun bir mail. Dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. 

Doğrusu şu ana kadar kimseyle paylaşmayı düşünmedim. Düşünmedik yani, şey olarak, 

Denetim Kurulu olarak. Ne ölçüde yetkimiz içinde olduğunu da tam anlamış değilim açıkçası, 

bunun Denetim’e mi, Disiplin’e mi gitmesi lazım? Şu anda değerlendiriyoruz, izin verirseniz şey 

yapacağım, ayrıca üyelere dağıtma kararı, tahmin ediyorum ki bütün üyelere verme kararı bizi 

aşar. Ama Divan Başkanı ve Kulüp Başkanı ile konuşacağız ve size bir sonraki şey herhalde Divan 

Kurulu’na nasıl bir değerlendirme yaptığımızı da bildireceğiz. Duyarlılıklarını saygıyla 

karşılıyorum, ama şu husus tabii önemli yani, denetim açısından önemli.  

 

Biz yönetimin yönetimini denetleyemeyiz. Yani yönetimle ilgili kararı genel kurul denetler, 

beğenirse, seçer. Yanlış karar almışsa, seçmez. Onun dışında birtakım şeyler, yönetimin yetkisi 

dahilindedir. Denetim Kurulu sadece bunların usule ve hukuka uygun olup olmadığını 

değerlendirir, yapılan işlerin genelde Galatasaray’ın ahlaki değerlerine uygun olup olmadığına 

bakar, ama yanlış oyuncu aldılar diye denetleyebiliyor muyuz? Denetlemeye kalksak, şey olur 

mu? Aynı şekilde birtakım kararları, yani, Riva belki yanlış bir karardı. Bilmiyorum, belki doğru 

bir karardı. Genel kurul kabul ettiğine göre, orada da bir karışıklık var. Yani bu kolay bir şey 

değil, Selim Bey’in istediği. Yani olaya bakışımı görmeniz açısından şey yaptım ama en kısa 

sürede değerlendireceğiz tabii ki. Şeyle Divan Başkanı ile ve Kulüp Başkanı ile de görüşüp şey 

yapacağız. Teşekkür ediyorum. 

 

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın Asaf Savaş’a değerli açıklaması için teşekkürler. 
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Ben başka konuşmacı olmadığını görüyorum. Divan Kurulumuzun bugünkü oturumunu 

kapatıyorum. Öyle mi? Bir dakika. Tabii.  

 

İbrahim Göknar: 

Sayın Başkanım, söz hakkı için çok teşekkür ederim. Değerli hazırun, bir önceki değerli 

konuşmacı Sayın Selim Akel Bey’in arkasından bu konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim. Dikkat 

edersek, çoğumuz bu şekilde hareket ediyoruz. Ve hep bahsettiğimiz gibi, bu canlı yayında, 

kamuya da açık bir toplantı. Galatasaray’ın meseleleri Selim Bey’in de bahsettiği gibi, özellikle 

finansal konuda, son derece ağır meseleler, bunu zaten hepimiz biliyoruz, 7/24 de bu düşünce 

ile yaşayıp, eğer zaman tüneline bakarsak, bu kürsüden hiç kimseye, hiç kimsenin adını 

anmadan, Galatasaray için düşüncelerimizi belirttik. 

 

Şimdi burada mal varlıkları doğru, gayrimenkuller doğru, ben o zaman şunu da açıklamak 

zorundayım bir üye olarak tabii. Değer olarak bakarsak, Değerli Asaf Savaş Hocamız da burada 

zannediyorum. Denetim Kurulu başında, bu Galatasaray Adası’nın ekspertiz değeri, 138 milyon 

Türk lirasıdır. İki milyonluk bir yanlışlık yapabilirim. Çünkü irticalen konuşuyorum şu anda. 

 

Bu bilinmiyor. Çünkü Galatasaray Adası’nın öncelikle maddi anlamda değil, Galatasaray için 

sembolik değeri bir başkadır. Öncelikle bunu artık hepimizin iyice düşünmesi gerekir. 

Çünkü sebebi de vardır. Boğazın İstanbul eğer Türkiye'nin İstanbul Boğazı incisi ise, Galatasaray 

Adası da Boğaziçi’nin incisidir, ancak sit alanının önünde bir konumdadır. 

 

Yani bunu daha önce konuşmuştuk, birinci, ikinci, üçüncü alanlar vardır öngörünüm, 

Galatasaray onun da önündedir. Yani oraya bir şey yapılamaz. Yapılırsa eski tesis gibi bir şey 

yapılır. 

 

Orası da satılamaz, satılırsa da zaten satılamaz. Kimse de oraya yatırım yapmaz, bu birincisi. 

İkincisi, otelimizin değeri de yine ekspertiz raporlarına göre 100 küsur milyon Türk Lirası’dır. 

Üçüncüsü, Florya tesislerimizin bugünkü, bugünkü arsa olarak değeri 236-238 milyon Türk 

Lirası’dır.  

 

Bunları alt alta, üst üste koyduğumuz zaman, ki ana konumuz budur aslında, 500 milyon lirayı 

Riva’dan gelecek olan, Riva’dan gelecek olan nihai parayı da buna katıyorum. O da yaklaşık 

300-400 milyon Türk Lirası’dır. Daha önceki toplantılarda açıklandı. Yani bizim bu anlamda 

bugün de konuşuldu, Dernek’in, Sportif’in vesaire konsolide bizim mal varlığımızın değeri bu. 

Belki borcumuz hep ifade ettiğimiz gibi, bunun üç misli, dört misli, dolayısıyla asıl birbirimizle 

işte mektup yazdım, onu yaptım, bunu yapalım, gelin bunu, gelin bunu müsaade buyurursanız, 

kapalı bir toplantı yapalım. Bunları tartışalım. Herhalde Başkanımız da buna razı olur, yönetim 

de ve hep birlikte birbirimize karşı da ne söyleyeceğimiz varsa, o kapalı toplantıda söyleyelim. 

 

Söyleyeceklerim bu kadar efendim, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. 
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Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: 

Sayın İbrahim Göknar’a teşekkürler.  
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